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নিবেদন । 

সে আজ ছয়-সাত বছর আগেকার কথা । “নহাউদ্ধারণ' 
পত্রিকার স্তাস্তে “চন্দ্রপাত-মাধুধ্য বিন্দু” শীষক একটি কবিতা। 
পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম । তখন ভাবি নাই, কোনও- 

কালে এই মুগ্ধতার শতাংশও ভাষায় ফুটাইয়া তুলিতে 
পারিব। আজও নিজের বুদ্ধির জোরে নয়, কেবলমাত্র 

কপাশক্তি আশ্রয় করিয়া কিঞ্চিন্মাত্র প্রকাশ করিতে প্রয়াস 

পাইয়াছি। সমাপ্ত করিয়া মনে হইতেছে, কিছুই ষেন 
লিখিতে পারি নাই, কোটাকল্প লিখিলেও বুঝি শেষ 

তন্কবে না। 

এ গেল আমার ব্যক্তিগত কথা । কিন্তু বান্ধবগণ জিতভাসা। 

করিতে পারেন স্বয়ং প্রভুর এত মহাগ্রন্থ থাকিতে আমর 

“ন্রপাত মাধুধ্য বিন্দু পাঠ করিব কেন আর সাক্ষাৎ 

শ্ীলেখনী-প্রসৃত চন্দ্রপাত ভ্রিকীলগ্রন্ক 'ও হরিকথা থাকিতে 
আামি জীবাধমই বা কেন চন্দ্রপাত মাধুষ্যবিন্দুর টীকাভাব্ত 
প্রণরনে ব্রতী হইয়াছি । এর উত্তর আমাকে দিতেই হইবে। 

এই যে পরিদৃশ্যমান জগত প্রতিনিয়ত আমাদের চক্ষের 

উপর শ্রকাশিত রহিয়াছে, এছাড়া যেমন আর একটি জগত 

মাছে তাকে বলে অস্তভ্ঞগত_নমুন খুলিয়া তাহা দেখা বার 

না নধন মুদ্দিয়াই তাহা অনুভব করিতে ভয় ; ঠিক তভ্রপ, 
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শ্ীহার যখন লীলায় আসেন তাহার প্রত্যেকটি কাধ্যের দুইটী 

দিক্ থাকে | বাহিরের দিকটিকে বলে 'লীলা'__-তাহা রসিক 

ভক্তের আঙ্গাদনীয়, আর অন্তরের দিকটিকে বলে “তত্ব 
তাহা ভাবুকের অনু ভবগম্য । 

“সুবল মিলনের” গৌরচন্দ্রিকা বর্ণিতে গিয়া আমার প্রভূ 
নখন ভ্রীহরিকখায় লিখিলেন,- 

«গৌরীর্দাস সনে, প্রাণ গৌরাজ তুন্দর | 

র1-রা রাঁধা বলিতে পুলক কলেবর ॥ 

তখন রসিক ভন্ত এ গৌর-গৌরী মিলন মাধুরী নয়ন 
ভরিয়া দেখিয়া লয়। কিন্তু শেবে যখন, 

গুপত গৌরাঙ্গ লীলা মুগ্ধ বন্ধু ভনে 
(গপ্তও নয়রে ) (জীব-উদ্ধারণ মাত্র ) 

( খোল করতাল পাত্র ) ও 

_লিখিয়া প্রভৃবন্ধ। ক্ষান্ত হইলেন, তখন কেবল-রসবেস্তা 

তাহা আর আস্বাদন করিতে পারেন না। তন্বপিপান্ত 
ভাবুক তখন নয়ন মু্দয়া এ গুপ্ত নয় ভাথচ গুগ্ততত্ব অনুভব 
'করেন। শ্রীল শুকদেব তাই-_ ্ 

পিবত ভাগবতং রসমালয়ং 

মুভরতে। রসিকা ভূবি ভাবুকাঃ? 

বলিয়া শ্রীম্ভাগবত রস পানে তাভার্দিগকেই ডাকিয়াছেন, 

যাহারা এক।ধারে ব্রসিক এবং ভাবুক। বাভিরে প্রস', 
ভিতরে “তত্ব এই ঢই লইয়া রসরাজের লীলামার্ধরী। স্ুরধুনীর 
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তীর ধরিয়া কীত্তন-রস রসিয়া গোরাচাদ আমার প্রিয়অঙ্গ 

অঙ্গীকারে হেলিয়! ছুলিয়। চলিয়াছেন _ দেখিয়া হৃদয় আনন্দ- 

রসে ভরিয় আসে, কিন্তু যাবশ__ 

“একে পঞ্চ দশমী সন্তাপে? 

( এই রহস্য মা) €( এই জীব উদ্ধারণ ) 

এই তত্ব রহন্টের মন্মভেদ না হয় তাবৎ ষোল আন, 

পরিতৃপ্তি ঘটে কই ? 

প্রীীমহাউদ্ধারণচন্দ্রের লীল। 'ও বধ দুইই এবার শরীরী প্রভ 
স্বয়ং নিজ শ্রীহস্তে লিখিয়! প্রকাশ করিয়াছেন । কিন্তু তাভ। 

এমনই দুরাহ ও রহুস্তনয় করিয়া রাখিয়াছেন যে এপব্যন্ত কেঠ 

তাহার মন্ম উদঘাটন কর্রতে পারেন নাই । আজ 'চন্দ্রপাত 

মাধুষ্যবিন্দু' বন্ধুর সভাগ্রন্থ সমূহের ভিতরের দিক আর্থানু 

তক্বাংশ বাক্ত করিয়াছে, কিজপে তাত। বলিতেছি ১৮ 

শ্রী্প্রভর রচিত মহাগ্রন্থ ষতখানিই বলিনা কেন, মূলতঃ 

তন্তগ্রান্ত একখানি | তাহা শ্রীশীতিকাঁলগ্রন্ত ! কারণ হরিকথা 

ও চন্দ্রপাতের লীলার বর্ণশাংশ বাদ দিলে মূল তক্জাংশ ফেক 
পাই শৎসমুদয় সুত্রাকারে তরিকালগ্রন্তেই পরিদুষ্ট হয়। 
ত্রিকাল-গ্রান্থ 'তবন্বের বারিধিশ্রূপ, পচন্দ্রপাতত মাধুধ্য বিন্দু" 

যেন তাহার মন্থানে উদ্ভুত অন্ত । 

কোনও নবাগত বাক্তি প্রথমবার প্রিকাল-গ্রন্থখান্ি 

খুলিয়া পাঠ করিলে কি মনে করেন। কখনও মনে করেন 

প্রলাঁপান্তি,। কখনও মনে করেন হেয়ালী, কখনও মলে 
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করেন খেয়াল, আবার কখনও ব। কিছুই ঠিক করিতে পারেন' 

ন]; কিন্তু স্থির হৃদয়ে ব্তবার আলোচন1 করিলে দেখ 

মায়--প্রভূর কিছু প্রাণের কথ! বক্তব্য আছে, তাহ1 অতি 
মভিনব তন্ব। প্রত্যেকটি সূত্র মূল বক্তব্যকে কেন্দ্র করিয়াই 
লিখিত হইয়াছে । ৰ 

সসগ্রা গ্রন্থমধ্যে মূল চারিটী মার প্রভুর প্রাণের বক্তব্য 

বিষয়। তিনটা পুত্রে সেই তন্খ চতুষ্টয় অতি স্তনিপুণভাবে 
প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীপ্রভুর প্রথম কথা “হরি ততু। 

হিরি-পুরুণ” এই সুত্রে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। দ্বিতীয় 
কথ! “হরিনাম তত্ব, তৃতীয় কখ। 'জগদ্বন্ধু তত্ব । “হরিনাম 

প্রভূ জগছ্ন্ধু* এই একটীমাত্র সুরে এ ছুইটী তন্তকগ। পরিব্যক্ত 
করিক্াচেন। চতুর্থ কথা “জগদন্ধু নীমের তত” । “হা 
নামের আদিনাম জগদ্বন্ধু নান” এই সূত্রে তাহা পরিস্ফুট 

হইয়াছে । 

ণিন্দরপাত সাধুষ্য বিন্দু” এই তনখানি মহাতন্ময় মহা 

বাক্যের বিশ্েনণ খই আর কিছুই নহে। হরিনাম প্রভু 

জগদ্বন্ধ' এই সুৃত্রের মম্ম লইরা মাধুদ্য-বিন্দুর উপক্রমণ। 
“হরি পুরুব, উদ্ধারণ প্রকৃতি” এই সুত্রের ভ্তাপব্য 
লইয়া প্রথম দ্বিতীয় 'ও তৃতীয় বুঠি। তারপর মহ্থানাম তন্দ 
লইয়া মাধূধ্যবিন্দুর পরিপুগ্ি, অবশেষে চন্দ্রপাতের ফল ও 
হেতু লইয়া উপসংহার ; অতএব চন্দ্রপাত নাধুষ্য বিন্দু” 
মহাউদ্ধারণ লীলার শন্ভতরের দিক ব! মহাতব্্রের দিগণ্দর্শন | 
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'লীলাত্রয়ের যাহা দার্শনিক ভিস্তি তাহা এই কবিতায় 

পরিব্যক্ত। শ্রীশ্রীপ্রভুর মহাবাণী ও রচনাসমূহ দেখিলে পূর্বে 
মনে হইত, কতকগুলি মনোমুগ্ধকর সুন্দর সুগন্ধি কুস্বম এলো- 

মেলে! ছড়ান রহিয়াছে । এখন চন্দ্রপাত মাধুধ্য-বিন্দুর বিন্দুমাত্র 
আস্বাদন করিয়া মনে হয়, একটি অপ্রাকৃত মালা কত শৃঙ্খলায় 

কত নিপুণতায় কোন্ চতুর মালী নিরাল! নির্জনে বসিয়া 

সযতশে গীথিয়াছে, আর মনে হয় কবে জগজ্জীবের 

কণ্টে হার হইয়া এই অপূর্ব জন্্-মালিক1 দুলিবে। তাহাই 
ভাবিতে ভাবিতে মহানাম মধুভাস্ত প্রণয়নে ব্রতী হইয়াছি। 
দুরধিগম্য ত্রিকাল চন্দ্রপাত, তাহাতে প্রবেশ করিতে পারি না। 

তাই পরমাধিকারী ভক্তের হৃদয়ে তাহা যেমন প্রকাশিত 

হইয়াছে তাহাই আস্বাদন করি। উজ্জ্বল সুর্যের কিরণের 
দিকে তাকাইতে পারি না। তাহাই খন চন্দ্রের উপর 

পতিত হয়, তখন তাহার ন্িগ্ধতাটুকু লইয়। নয়ন জুঁড়াই । 

ভক্ত-ভূক্ত-শেষ, তাই মহামহাপ্রসাদ জানিয়। মাথায় তুলিয়া 
লইয়াছি। “চন্দ্রপাতমাধুধ্য বিন্দু” প্রভুর সকল সুত্রের সুত্র । 

তন্বান্তীত তত্ব বন্ধুন্থন্দরকে আস্বাদন করিবার এই মূলসুত্র 
বা মুখ্য,অবলম্বন । আমি ভাষ্যে তাহার তাঁতপ্য কিঞ্চিন্মাত্র 
ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছি । 

এই ভান্কে কোনও ভক্ত-প্রাণ চন্দ্রপাত বা ত্রিকালগ্রন্থের 

কোনও সুত্রের আক্ষরিক অর্থ অনুসন্ধান করিয়া হতাশ 

হইবেন না, কারণ পুর্বেবিই বলিয়াছি, ইহা মহাগ্রন্থ সমুহের অর্থ 
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নহে, অর্থের তাৎপধ্য ; বাহিরের দিক নহে, ভিতরের দিগ্দর্শনখি। 
ইহা ধারাবাহিক টাক। নহে, গুঢ়ার্থ প্রকাশিণী । আমি সে গুঢ়ার্থ 
বুঝিবার যোগ। পাত্র নহি তথাপি যাহার ইচ্ছা! মুককে বাচাল 
করে তাহার ইচ্ছাতেই বাচালত। করিয়াছি । এই মাধুষ্য বিন্দু 
বাহার লেখনী প্রসুত তাহারই কাছে জানিতে চাহিয়া ছিলাম) 

দাদা” এমন রহস্যময়ী কবিত। হ্ুমি কবে কেমন করিয়া 
লিখিলে 2 প্রাণারাম দাদা আমার নিজ ভস্তে চিঠির উত্তর 
দিয়া জানাউয়া ছিলেন) 

“ত্রয়োদশ দশার কয়েকদিন পুর্বে সেবকদের 
নিকট হইতে শ্রীচক্্রপাত গ্রন্থখানা লইয়া “আয় 
তোকে মন্ত্র পড়ে বেড়ে দি? বলে সর্ববাঙ্গে হস্ত বুলাইয়া 
শ্রীন্্রপাতের আগা গোড়া পাঠ করি । পরে, এ কটমট 
তো বুঝ তে পারি না, বুঝতে পারবে! তো এইরূপ বলায় 

সহান্ত/ননে সহ মধুর কগে প্রভু তখনই বলিলেন ; 
পারবে” | পরে, শ্রীশ্রীমহানাম-যজ্ঞ আরম্ত হইবার 
কয়েক বৎসর পর একদিন সান্ধ্য আরন্ত্রিকের সময় 
আীশীপ্রভুর মহালীলার বিলাস-বাসরের পার্খে ' ধুলি- 
বিলুষ্ঠাত ভাবে খন সকাতরে কাঁদিতে "কাদিতে 
নিবেদন করিলাম যে, "বন্ধু, তুমি তো বলেছিলে 
চন্দ্রপাত বুঝতে পারবো, কিন্তু কই এতদিন গেল উহার 
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মন্্ব উদ্ধার তো হলনা ৮ এরূপ করুণ প্রার্থনা করবার 
পর হঠাৎ এই “াদমণি বন্ধু শ্রীহরি অন্বর” স্,রণ 
হইতে লাগিল। আরন্রিকের পর চচন্দ্রপাত মাধূর্ষ্য 
বিন্দুর পরশ স্পন্দনে এই “পঞ্চপুষ্প' ফুটিয়! উঠিল ॥» 

দাঁদা “পঞ্চ পুষ্প” অর্থে কি বুঝিয়াছেন বুঝিতে পারি নাই 

বোধ হয় কবিতার পাঁচটি ক্তবক (51876 ) বুঝিয়াছেন 
সে যাহ! হউক, মাঁধুধ্য বিন্দুর পরশে নে স্পন্দন খেলিয়াছে, 

তাহাতেই যে ফুল ফুটিয়াছে ; “লিখিব' ভাবিয়া কলম হাতে 

লইয়া গবেষণা করিয়া যে লিখেন নাই, তাহাতো স্পম্টই 

রহিয়াছে । আমি জীবাধম সে স্পন্দন অনুভব করি নাই, 
কেবল পঞ্চপুষ্পের গন্ধেই আকুষ্ট হইয়াছি। পাঠ করিয়া 
কে কতটুকু পরিতোব লাভ করিবেন বা না কবিবেন ভাবিয়া 
কিছু লিখি নাই । শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় আমাকেও 
কভিতে হইনে ) 

“প্রভুর যেই আচরণ, 
তাহ। করি বর্ণন-_ 

সব্বচিত্ত নারি আরাধিতে 1” 

যাহা গরকুত তন্ত বলিয়া অনুভব করাইয়াছেন তাহাই 

লিখিয়াছি । সর্ববচিত্ত আরাধন1 করিবার অভিলাষ ছিল ন]। 

তবে বান্ধববর্গের শীচরণে প্রার্থনা এই যে সহানুভূতি সম্পন্ন 
হইয়া পাঠ করিবেন ; শেষে হাহণ করুণ বা পরিহার করুণ 
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সে আপনার ইচ্ছা বা অনুগ্রহ কিন্তু পড়িবার কালে সন্গদয় 

হইবেন ইহাই প্রন | 

গর একটা কথা এই বে শ্রীশ্রীপ্রভুর মহাশ্রন্থরাজি 
আমাদের পরম অ।দরের বস্ু | স্বয়ং উহাকে উদ্ধারণ এ 

মহাউদ্বারণত বলিয়াছেন ও ম্খস্থ করিয়া পাখিতে আদেশ 

করিয়াছেন । সাহারা প্রভৃগত্প্রাণ, এ সমুদয় গ্রন্থ তাহাদের 

কার, ইহা ধরিয়া লইঝাই আমি ভাষ্য রচনা করিয়াছি । 

বন্রতঃ খাহাদের এী সকল এ্ান্ত সম্যক আলোচন। করিবার 

যোগ হয় শাহ) তাহাদের পক্ষে খথাষপভাবে ভাষ্যের 

অনুসরণ করা একটু অস্থবিধা জনক হইতে পারে । স্জেন্তয 

আমি দোষী বটে, কিন্ত নিরুপায় । 
বখন ভাষ্/ লিখিতে ভ্রতী হই, তখন ভাবি নাই বে ইহ 

কোন'দন গ্রস্থাকারে বান্ধববৃন্দের করে তুলিয়া দিবার সৌভাগা 

লাভ করিব । লিখিয়াঁছিত-মনের আনন্দেই লিখিয়াছি । আজ 

পরম তক্তপ্রাণ আমার এক স্মেহময় দাদ। যাবতীয় বায়ভার 
ও কম্টভার হিজে বহন করিয়া ইহার শুদ্রণকাব্য সমাধা 
কছ়াইয়া দিজেন। দাদা আমার গ্রন্থখাশি প্রকাশ করিয়া 
দিলেন, কিন্তু আমি তাহার নামটি প্রকাশ করিতে পারিলাম 

দা দিও বই দিওনা” আমার প্রভুর শ্রীমুখের একটি 
উপদেশ । দান করিয়া প্রতিদান স্গরূপ স্বার্থসিদ্ধি অভিলাষ 

করেন না, এদন বনু দেখিয়াছি কিন্তু বিনিময়ে যে সামান্য 

দু'কথা এশংসাও প্রত্যাখ্যান কারেন, এমন ভক্তপ্রভ এই প্রথম 

৬] 
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দেখাইলেন। তাহার সনিবনর্দ অনুরোধ, তাই ধন্যবাদ 

জানাইতেও বিরত রহিলাম ! প্রাণারাম প্রভবন্ধা তাহার 

কল্যান করুণ। চন্দ্রপাতের কিরণ সম্পাতে আহার হদয় 

শান্ত সিগ্চ হউক । 'আহ্ুরে অস্থধ্যামী দেবতার পায়ে এই 

প্রর্থণা করি। 

শ্রীশ্রীনন্ন্ুন্দরের শ্ভ জন্মোৎসব দনিকট । তাই অতি 

ন্যস্ততার সংহত মআদ্রণ কাধ্য সমাধা হইল । অধিকন্ত্র নানা 

প্রয়োজনান্ুরোধে মুদ্রণকালে প্রেসে উপস্থিত হইয়া যাবতীয় 
কাব্যাছি পথ্যবেন্ণ করিতে না পারায় স্থানে স্থানে মুদ্রণ- 

০) "৮ 

প্রমাদ থাকিবারউ জগ্ডাবন। | ভাব্গ্রাহী বান্ধবগণ পর্ষগয়? ব! 

“বঞ্চবে লক্ষ্য না! করিয়া মন্মগ্াহণ করতঃ স্বীয় গদাব্যগুণে 

জীবাধম লেখককে ক্ষমা করিবেন | উহাই সবিনয় নিবেদন | 

অলমিতি । 

সবাঙ্গব শ্ঞানন্বত্রন্দরের 
মিস 

ভায় হডক । 

শুট 

অী১রিপুরুষাব্দ--৩০ | ভাম্য লেখক । 

রর র্ ৃ 
»ল! পেশাখ * ১৩৩৮ । সহাউদ্ধারণ সঠ) কলিকাতা | 





£€€ রঃ ও 

অরংুজুগ ন্ € 

চক্রপাত মাধুর্য বিন্দু । 

চাদমণি বন্ধু শ্রীহরি অস্বর, 
স্কমাধু্য সৃভগ চুষা কাদন্দিনা | 

প্রথম অস্বত ব্ষ্টি রসগোরী, 
ধ্রুবতারা নিতাই ভাব নিছনী ॥& 

দ্বিতীয়াম্বত বষ্ঠি বংশী আলাপ, 
নন্দের বাল। শ্রীলালতা পছ্িনী । 

উদ্ধ। রণে শেব্যা বিগ্রহ কমন, 
জড়িত রাধা মহাভাব দ্ামিনী ॥ 

তৃতীয়াম্বত বৃষ্টি ধামত্রয়, 
মহাানাম, অনিয়-সাগরমেখলা । 

কার্তন কলোল রোল মহারোল, 
নাইকে কটুক্তি তিক্ত কেলিকিলা ॥ 

তারে কীট যত অগ্রা স্থগ শত, 
কেবল ও কুহক এরশ্বধ্য ছন্দ । 

করুদণেক্ষণে বন্যা ত্ধাঘন । 
চন্দ্রপাত শীতল অমুতচ্ছন্দ ॥ 

৬8 ১) 



মাধূর্ধত-বিন্দু। 

সে লাবণী ভচ্ছ"সে কীটমোক্ষণ, 
তাই মাটীতে টাদ উদয় ভেল। 

আব্রহ্গস্তন্ম ভাবরাগ রঞ্জিত, 
ম্হীন্দির যে কীট সে কীট শেল ॥ 

ইতি শ্রীচন্দ্রপণত মাধুধ্যবিন্দ্র সমাপ্ত ॥ 
শ। পাপা কপাল শাপপাং | আশি 

অথ শ্রীমহণনাম মধুভব্যম্ । 
লন্দনা 

বন্দে বন্ধুং ভুধা-সিন্ধ-সান্দোহানন্দ-মন্দিরম্ | 

তল্লীলাকৃষ্ট চিন্তেভ্যশ্চকোরেভ্যো নমোনমঃ | 
নত্বা গুরুং শিশুরাজং শেশুরস-ভ্রসিকম্। 

বান্ধবাংশ্চ প্রণিপতা বন্ধ স্ুন্দরমাশ্রয়ে ॥ 

মহাঁনাম-সম্প্রদায়ং পতিতৈক সমাশ্রয়ম | 

তদাশ্রয়াদযোগ্যোহপি লীলাসিন্ধো। নিমজ্ভতি 

বৈছুষ্যহীনস্তৈতস্ত মুঢ়স্য মে বিচেষ্টিতম্। 
হীনেদধিককুপক্ত বন্ধোঃ কুপা-নিদর্শনম্ ॥ 

মমাপি চিরমজ্ভাতং সিদ্ধান্তং যদভিনবম্ 1. 

ব্ক্তমত্র কৃতং সব্বং লেখনীরূপেন ময়া*৷ 

ন জানে কস্যচিদপি স্থখায়ৈতদ্তবেনব। | 
'যন্ত্রিণং করসংস্ফিতযন্্রবন্মেহকর্তৃতা ॥ 

(২ 9 



মধু-ভান্ত। 

শীচন্দ্রপাত মাধুধ্যমতুলতমং শল্তুশেবাগ্গম্যষ 
স্বাস্মাস্ভং শ্ীলবান্ধবজননিকরৈঃ ভ্ীজগদ্বন্ধুভ্তৈঃ | 
বিন্দোস্তস্ত প্রকাশের নিপুণকরং তক্বমাপুন্যাসান্োঃ 

নদগুরং শ্রীযুহং শিশুরসিকমহং শ্রীমহেন্দ্রাখ্যমীাড়ে ॥ 

শ্রীহরি গগম্পরিত শোভিতম্, 
শীবন্ধু-শশাঙ্কং স্্গাঙ্ক-বিগতং | 

সুমধুর-চধী-রাসেন রসালম্, 
দর্শয় হে গুরো ! জলদান্রালম্ ॥ 

সণ 9 

শ্রীমহাণানাম মধুভাব্য 

অআনঘ শ্রীলীলাপুরুদোন্তম অথরূগা অঘান্গুর মসণ করিয়া 
প্রাণপ্রিয় সখাগণকে মুক্ত করিয়া লইলেন। অজগর মুর্তি 

ধরিয়া অঘান্তর সকল গোপ বালকগণকেই গ্রাম করিয়াছিল । 
এতক্ষণ আজাগরের দরে থাকিরা থাকিয়া বালকগণ অহিিশয় 
ক্ষুধা হু ও তৃষ্ণা পীড়িত হইয়া পডিয়াছে । লীলাকোৌতুকী শ্রীরুষ, 
কহিলেন) সথাগণ ! বেলা তীয় প্রহর অতীত হইয়াছে | 

সকলেই ক্ষুধার্ত হইয়াডি : এখন আমরা কিছু আহার করিয়া 

লই । অই ৫ঘ অতিরম্য প্ুলিন দেখা যাইতেছে, ওখানে আমরা 
বসিব! এ দেখ সবসী জলে কত রাশি রাশি পদ্ম ফুটিয়াছে । 
গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া অলিকুল টন্মত্তপ্রায় হইয়া উদ্চিয়াছে | 
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আধুধ্য-বিন্দু। 
বিহজ্গম কুল নান ছন্দে রাগিণী তুলিয়াছে । তাহাদের ধ্বনি 
গুতিধ্বনিতে কাননস্ত তরুরাজি মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। 

ওখানে আমাদের আহারীয় কিছু অবশ্যই মিলিবে। 

অহোসশ্তিরম্যং পুলিনং বয়স্যাঃ 
স্বকেলি সম্পৎ মদুলাচ্ছবালুকম্ । 

স্কুটসরোগন্ধ হতাঁলি পত্রিক 

ধ্বনি প্রতিধ্বান লসদ্দ্রমাকুলম্ ॥৫ 

অত্র ভোক্তবামস্পীভিদিবারঢং ক্ষুধান্দিতাঃ 

ব€সাঃ সমীপেশ্পঃ পীন্তা চরন্থু শনকৈস্তৃণম্ ॥ 

৬/১৩1১০ 

ভকৃষফ্ণের এই নাকো বালকেরা ভাল ভাল বলিয়া উঠিল 

ও বক্গনরচ্ছ মোচন পুরঃসর গোবশুসগণকে ছাড়িয়া দিয়া 
প্রাণসখার সঙ্গে ভোজনে প্রবুস্ত হইল । 

আক মধ্যস্থলে উপবেশন করিলেন! শতদলের 

প্রত্যেকটা দল যেমন কণিকার অভিমুখে থাকে তদ্রপ 
সকলেরই হাস্যময় বদন কমল আ্ীরুষ্ণচকণিকার অভিমুখে রহিল। 

সহোপবিষ্ট বিপিনে বিরেজুঃ 

ছদ1 যথাস্টোরুহ কণিকায়াঃ 1৮1১৩।১০ 
কেহ ফুলের পাঁপড়ি ছিডিয়া লইল, কেহ বৃক্ষপল্ীব ভাঙ্গিয়। 

লইল, কেহ গাছের হাল খসাইয়া লইল, কেহবা প্রস্তরখণ্ড 

কুড়াইয়া স্বন্ব ভেঃজনপ*ত্র করিয়া লইল, আর প্রাণ-কানাইয়া 
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মধু-ভাস্ত 

মৃধ্যস্থলে বসিয়! নিজের বেণুটী উদর ও কাপড়ের মধ্যে রাখিয়া 
বগলের মধ্যে শুঙ্গ ও পাচনী রাখিয়া বামকরে দধিমিশ্রিত 

অন্নের শ্লাস ও ত্ুশ্বাত় কল সকল লইয়া দক্ষিণ ভস্তদ্বারা 

হাসিতে হাসিতে একবার নিজমখে 'মার একবার সখাগণের 

সুখে পুরিয়া দিতে লাগিলেন । স্বগ্বাসী দেব খাষিগণ 
আম্চব্যান্থিত হইয়া পরমানন্দে জগশ্পতির এই "অপুর্ব ভোজন- 

লীল] দর্শন করিতে লাগিলেন । হঠাৎ-_ 

ব্ৎপাস্বন্তবানে দূরং বিবিশুস্তণলোভিতাহ | 

গোবুগণ বিচরণ করিতে করিতে তৃণ লোছে দুরবন্তী 
একটি বন মধ্যে প্রবেশ করিল । তদ্দর্শনে বুসপালগণ 'অতিশয় 
উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল । শীকুষ্ণ সখাগণের ভোজনানন্দের বেদ 

উপস্থিত দেখিয়া কহিলেন, বয়স্তগণ £ তোমরা কেহ ভোজন 

হইতে বিরত হইও ন1। নিরুদ্বেগচিত্তে আহার কর। এই 
বে শামি এখনই বগসগণ লইয়া আসিব্। 

'মিত্রাণ্যাশান্মাবিরমতে হানেষ্বে বসকানহম্, 

এই কথা বলিতে বলিতে এ দধিভ্রক্ষিত অন্ন খাইতে খাইতেই 
উধাও হইয়া ছুটিলেন তারপর বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া বৎসানু- 
সন্ধানে প্রবুস্ত হইলেন । কিন্ত্রকি আশ্ধ্য ! সমস্ত পর্ববত) 

পর্ববত-গুহা, লতাচ্ছন বিবর সমূহ, তন তন করিয়া ও বৎসগাণের 
কোন খোঁজ করিয়া উঠিত্ে পারিলেন না। কালাচাদ বিষণ্ন 

বদনে পুলিনে ফিরিয়া আসিলেন। সেখানে আসিয়া যাহা 
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মাধুর্য বিল্দু। 

দেখিলেন তাহাতে আরও বিনাদ প্রাপ্ত হইলেন। দেখিলেনু 

সখাগণ কেহই নাউ । কোথাও কোনদিকে তাহাদের সাড়াটা 

পথান্তথ পাওয়া যাইতেছে না। বিশ্ববিৎ মাথায় ভাত দিয়? 

বসিয়া পড়িলেন । আীকৃষ্ণ বুঝিলেন, এসব ব্রঙ্গার কাণ্ড। 

পঙ্চজ বদনে বুদ মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিপ। ভাবিলেন, যদি 

বদ ও সখাগণকে এখন খুঁজিয়া আনয়ন করি তবে তো 

পিশ্তামহ ঠাকুরের কোন শিক্ষাই হয় না) আর যদি ইহাদিগকে 

সঙ্গে না লইয়া গোকুলে প্রবেশ করি তবেশজননীগণের 

বিধাদের পরিসীমা গাকিবে না অতএব কি করিয়া! উভয় 

দিক রুক্ষ! হয়; রঙ্গনটরাজ তখন 'একটি পরম অপর্বব লীল' 

করিলেন) 

যাবদ্বতসপবতসকাল্লকবপু যাবত করা ওন, দিকঙ্ ৃ 

যাবদ্ বষ্ি বিবাঁণ বেণুদল শিগ, বানদ্বিভনাম্বরম ! 
মাব শীলগুণাভিধাকুতি বয়ো যাবদ্থিহারাদিকং সনস্) 

বিষুত্ময়ং গিরোহজ বদজঃ সববন্দরূপে। বভোৌ ॥১৬১৩।১০ 

ভর্থাৎ ধবলী শ্যামলী প্রভৃতি সকল বসগণের ও আদামাদি 

সকল সখাগণের বার যেরূপ ছোট বড় অঙ্গের আবরতনম, যার 

যেরূপ তস্তপদাদির গঠন, যার যেরূপ শিক্গা বেণু ও গাভীর 

দড়ি, যাঁর যেরূপ চরিত্র, গুণ হাবভাব আহার বিহার ও গতি 

ভঙ্গী, সর্ববস্বরূপ শ্রীকুষ্চচন্দ্র অবিকল তু ততরূপ হইয়া ক্রীড়া 

করিতে করিতে ব্রজপুরে প্রবেশ করিলেন । এই ভাবে একটি 
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অধু-ভাস্। 

,বতসর অতিবাহিত হইল । তাশুকালীন শ্রীব্রজের লীলা- 
মাধৃধ্য শ্রীল শুকগোসাঞ্রিঃ পরম চিত্ত চমণ্কারী ও ভক্তজন 
হৃদয়গ্রাহী করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । শ্রীশুক বলিয়াছেন__ 
সর্ববময় শ্রীকুষণ এতদিন একটা কথার কথা মাত্রই ছিল-_ 
ভাষাতেই তাহা দেখিয়াছি, আজ ব্রজমগুলে তাহা প্রত্যক্ষ 

হিরিডিযি ছ। আজ সারাটা ব্রজ কৃষ্ণময়। মাঠে ঘাটে, গোঠে 
গোঠে, বৈপনে কান্তারে, গুহে প্রান্তরে, সর্বত্র একই কৃষ্ণ । 
নিজেই “নজের ছুপ্ধ পান করিতেছেন, আবার নিজেই নিজেকে 

নিবারণ করিতেছেন । নিজেই নিজেকে আয় আয় বলিয়। 

ডাকিতেছেন, আবার নিদ্ধেই নিজেকে গলায় রজ্জু বাঁধিয়! 

টানিয়ী মাঠে লইয়া যাইতেছেন, নিজেই নিজের বেণুষ্বরে 
মুগ্ধ, হইয়া উদ্ধকর্ণে ছুটিয়া আসিতেছেন । নিজেই নিজের 
অন্ত চটির অপার আনন্দ পয়োধিনীরে নিমগ্ন হইতেছেন | 
আজ সকল গোপ রমণীর অঙ্কদেশ উজ্জল করিয়া একই কুচ 

শোভা পাইতেছেন। আজ সকল ঘরে একই শ্রীকৃষ্ণ ভার 
ভাঙ্ষিয়) নবনী লুটিতেছেন। প্রভাতকালে একই শ্রীকৃষ্ণ 
জননীগণের নিকট হইতে নিজেকেই নিজে ডাকিয়া লইয়া 

গোঠের পথে ছুটিতেছেন, আর গোঠের মাঝে নিজেকেই নিজে 
রাখাল রাগ সাজাইয়া নিজেকে ঘিরিয়া নিজেই নাচিতেছেন। 
এইখানেই লীলার চমণ্কারিত্ব, ইহাই লীলার বৈশিষ্ট্য) 
শকুষ্চচন্দ্রের লীলাকলার ইহাই নিগুঢ় মাধুষ্য । 
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মাধূর্য-বিন্ু। 

এক তিনি, তাহাতে অনন্তানন্ত ভাবসমুদ্র অন্তনিবিষ্ট ৷ 
কখনও আপনাতে আপনি রহিয়া বিভোর রহেন, কখনও 

নিজ হ'তে নিজেকে পৃথক করিয়া স্বীয় রসমাধুধ্যান্বাদনে 
ড়বিয়া থাকেন। একক ছিলেন, ছুই হইয়। কুগ্তকাননে 

কেলিরসে মাতোয়ারা হইয়া নাচিলেন। আবার এক হইহা 

ন্ুরধুনীকুলে র৷ রা বলিয়া কাতরকণ্ে কাদিলেন। সহশ্রমু্তি 
হইয়! রাসমগ্ুলে রসের উৎস ছুটাইয়া দিলেন। আবার পঞ্ধে 

পঞ্চ হইয়া গৌড়মগ্ডলে প্রেমের সিন্ধু উছলাইয়া দিলেন। 

একবার রথাঞ্জে দারুব্রন্গ দর্শন করিয়া অঝোরনয়নে অস্রবষণ 

করিয়া ধরণীর বক্ষ পঙ্ষিল করিলেন, আবার তারই সঙ্গে 

চিরমিলনে মিলিয়া বিরহাকুল ভক্তকুলকে দ্রঃখসাগরে 

ভাসাইয় দিলেন । 

এই আকষমণ আর বিকষণ, ইহাই প্রেমের খেলা । এই 

সংশ্লেষণ আর বিশ্লেষণ, ইহাই মধুর মাধুধা ; এই আস্বাদন 

আর সংগোপন, অনন্ত বিশ্বপতির ইহাই সাধের লীলা-কৌতুক | 

কেহ জানে না, কেহ জানিতে পারে না কেবল নিজেই 

জানেন, আর যাহাকে জানান সেই জানে । কখনও, বা 

যোগমায়ার আবরণে নিজেও জানেন না, বা জানিতে চাহেন 

না বা জানিয়াও না জানার মত থাকিয়া মজার খেলা 

খেলেন | অধিক কি: স্বয়ং যিনি অনন্ত, তিনিও মুগ্ধ । রসিক- 

ভক্ত শ্র'ল বুন্দাবন দাস ঠাকুর রসের ভাষায় কহিয়াছেন 
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মধু-ভাস্ত । 

“নাগ বলি যায় বেগে সিন্ধু তরিবারে । 

যশের সিন্ধু না দেয় কুল অধিক অধিক বাটে ॥' 

এক বৎসর পূর্ণ হইবার পাঁচদিন মাত্র বাকী আছে। অনন্ত 
মুক্তি বলাই দাদা পধ্যন্ত এবাবত টের পান নাই; যে তাহার প্রাণ 

কানু এতটা দিন ধরিয়া এমন এক মজার খেলা খেলাইতেছেন । 
একদিন একটি ব্যাপার দেখিয়া একটু চিন্তার মধ্যে 

পড়িলেন। ভাবিলেনঃকানাই আমাদের প্রাণের প্রাণ। কানাইকে 

যত ভালবাসি, সেরূপ আর কাহাকেও কোনদিন ভালবাসি 

নাই। কিন্তু আজ কয়দিন যাবত দেখিতেছি, সকলের প্রতিই 

প্রাণের টান সমান হইয়া পড়িতেছে। শ্রধু আমার নহে, 

সমস্ত ব্রজবাসীরাই কানান্ইকে নিজ নিজ পুত্র অপেক্ষা অধিক- 
তর শ্সেহ করে, কিন্তু কিছুদিন যাবত লক্ষ্য করিতেছি, সকলের 

প্রতিই প্রীতি সমভাবে প্রবহমানা | 
ইহার হেতু কি? একি কোন অস্থরের বা দেবতার 

মায়া £ না তাহাও তো সম্ভবে না, কারণ বলদেবকে মুগ্ধ 

করিতে পারে এমন কোন মায়াও তো ব্রঙ্গাণ্ডে পাকিতে 

পারে না। তবে নিশ্চয়ই শীরুষ্চের মায়া হইবে । 
কেয়ং বা কুত আয়াতা৷ দেবী বানাধুতান্ুরী । 
প্রায়ো মায়াস্ত মে ভন্তনণন্যা মেহপি বিমোহিনী ॥ ৩৪। 

এইরূপ চিন্তা করিয়া বলদেব প্রাণকানাইয়ার কাছে 

জিজ্ঞাসা করিলেন । গোঁপবধূুবিট শঠ-শিরোমণি দামোদর তখন 

(৯ ) 



আধুরধয- বিন্দু। 

দাদার প্রেমময় নেত্রটি খুলিয়া দিতে যোগমায়াকে ইঙ্গিত 

করিলেন ! বলাই দেখিলেন,-_ 

'সমস্তই শ্রীকৃষ্ণস্বর্ূপ 1, 
আক্ত অনন্তানন্তমর পরমাতিপরম তশ্বাতীত মহাতন্বস্বরূপ 

শ্রীশ্রীবন্ধচন্দের সুন্সিগ্ধ কুপালোকে স্নাত হইয়া পরম রসঙ্জ 
একটি সুচতুর ভক্ত শ্রীশ্রীচন্দ্রপাতের মাধুয্য আত্মাদন করিতে 
করিতে প্রাকুত প্রপঞ্চের পরপারে অপ্রাক্ুত অভিনব রাজ্যের 

সর্বশেষ সেই আনাদির আদি তন্দের চরমবিল্দ্ূতে আসিয়। 
উপন্থিত হইয়াছেন । সেখানে গিয়া দেখেন কেহই নাই বা 

কিছুই নভি-_কেবলমা একটি অফুরন্ত মাধুরী ধারা । আনস্ত 

আক্ষৌহিণী সংসারের অগণিত জীবকুল, অসংখ্যয় বিরাট 

তুরীয় ব্রঙ্গ পরমান্থা কেহ তাহা জানে না! কোথা হইতে 

যে ধার? পাত হইতেছে, কেহ তাহা বোঝে না-_বুঝিতে পারে 

না, কারণ তিনি বোঝান নাঁ। ভক্ত তাহাকে জানিতে চায়, 

তিনি ধরা দেন না,-ধরা দিবেন না। ভক্ত ভাবে, আমি 

তাহাকে ধরিবই । স্ষ্ির প্রান্কাল হইতে ভক্ত ভগবানের এই 

লুকোচুরি খেলা চলিতেছে । 

কত শতকোটা জন তাহাকে জানিতে চেষ্টা পাইয়াছে, 

হাহার ইয়ন্ডা নাই। কিন্তু সে গুপ্ত মাধুরী কেহ জানে নাই। 

নিজে শ্বেচ্ছায় ধরাদিব ভাবিয়া যেদিন ধড়াচুড়ায় 

সাঞ্জিয়া ধরার বুকে নাবিয়া আদিলেন, সেদিন কতগুলি হাবা 
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মধু-ভাম্য। 

. গোয়ালার ছেলে মেয়ে সে অধরচাদকে ধরিল। আর কতক- 

গুলি ভক্ত দূরে দাড়াইয়া “কুষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং” বলিয়া 

মহারাজ পরীক্ষিতের রাজসভায় ঘোষণা করিলেন। কেহব। 

“্ীুষ্াখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তত" বলিয়! কৃতাঞ্জলি 

ভূমিষ্ঠ হইলেন, কেহবা “ললিত লবঙ্গলত। গাহিয়া কুঞ্জ 
কানানের কোকিল সাজিলেন । কিন্তু অই দুটি ; একটি ইন্দর- 

নীলমণি আর একটি সোনার খনি ; কোখায় ছিল কোথা হইতে 

এলঃ কোগায় লুকা'ল, কেহ জানিল না, জানিতে চাহিল না, 
জানিতে পারিল না । এক দুই করিয়া পাঁচটি হাজার বছর 
কাটিয়া গেল, তখন নদীয়া নগরে একটি নূতন রসের পুতুল 
দয় হইলেন । নীলাচল হইছে গৌড়দেশ পব্যন্ত প্রেমের 

একটানা জোন্ত বহিল। নিখিল জগতে অগণিত জীব) তন্মধো 

আহ মুষ্রিমেয় তাহাকে চিনিল। তারা সে জোতক্ষিনী নীরে 

অবগাহন করিয়া অই রাতুল চরণে জীনন যৌবন নিকাইয়া 

দয় গাহিল,- 

১] 

না 
গ্রিমে 

উিলিন্দ তনরা তটে শ্দ,রদমন্দ বৃন্দাবনম 

বিহায় লবণান্বুধেঃ পুলিন পুষ্পবাটিং গতঃ। 

ধুতারুণপটঃ পরীন্ৃত স্ুপীত বাসা হরিঃ 

তিরোহিত নিজচ্ছবিঃ প্রকট গৌরিমা মে গতিঃ 
জ্রীচন্দ্ায়ুত ৭৯। 



মধূর্ধত-বিন্দু। 
যৈনি যমুনা তীরবস্তী স্ুরম্য বুন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া 

লবণ সমুদ্ধতীরস্থ পুস্পবাটিকায় গদ্ন করিতেছেন, ধিনি 

পীতবসন ছাড়িয়া চার অরুণ বসন ধারণ করিয়াছেন, যিনি 

নীলমণি বিড়ম্থিনী কান্তি পরিত্যাগ করিয়া উচ্ছল গৌরকান্তি 
গ্রহণ করিয়াছেন, সেই শীগৌর হরিই আমার গতি | 

বারা অধিকারী, বারা রসিক, ষারা লোলুপ, তারা 
জানিল, কারণ নিজে তাহাদিগকে জানাইলেন - দেখা ইলেন-_- 

শেখাইলেন । 

“তবে হাসি প্রভু তারে দেখাইল স্বরূপ | 

রসরাজ নহাভাব ছুই একরপ ॥? 

তাহার জানল, এই সেই আদিতন্ব। যেনি ছুই হইয়া 

কেলী কদম্বতলে ব্রিভঙ্গিমঠামে দাড়াইয়া ব্রজবালার মনপ্রাণ 
চুরি করিয়াছিলেন । পণ্ডিতচুড়ামণি গৌর-প্রেমে গদগদ 
হইয়া! গাহিয়া উঠিলেন, এবার পেয়েছি, সর কিছুই চাইনা | 

ঈশং ভজন্ক পুরুষার্থ চতুষ্টবাশ' 
দাসা ভবন্তু চ বিহায় হরেরুপাস্তান্ । 

কিঞ্চিদ্রহস্যপদ লোভিত-বীর্হন্তু 

চৈতন্য চন্দ্রচরণং শরণং করোমি ॥ শ্রীচন্দ্রান্বত | ৫৯.॥ 
ধন্ অর্থ কাম মোক্ষ চাই নাঃ বলিতে কি; শ্রুকৃষ্ণের দাস্তও 

প্রার্থনা করিনা, কেবল একটি রহস্ত আস্বাদন করিতে চাই 

আর তদ্বিষয়ে লোভিত-চিত্ত হইয়া শ্রীচৈতম্যাচন্দের চরণেই 
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মিওভারি। 
শরণ লইলাম।” লীলা কৌতুকী চতুরালী করিয়া নে রহস্য 
কাহাকেও জানাইলেন না। স্বরূপ দামোদরের বুকে শির 

ঠ রক্ষা করিয়া, শ্রীরামানন্দের গলাটি জড়াইয়া ধরিয়া, অফ্টাদশবধ 

গম্ভতীরায় অতি গোপনে সে রহস্তরস আস্বাদন করিলেন । 

আপনি বোল আনা লুটিয়া স্বরূপ গোসাশ্রিঃ কি জানি কোন 
কারণে জীবের প্রতি রুপা পরবশ হইয়া এক গোটা ময়ুরপুচ্ছ 

লইয়1 একটি জীর্ণ তালপাতার গায়ে লিখিয়া রাখিলেন-_ 

“একাতআ্সানাবপি ভূবি পুর! 

দেহ ভেদং গতো তো ।” 

আগে ছিলেন এক, তগ্তহেনকান্তি গৌর ; দ্বাপরে 

দ্ববাদলশ্যটাম আর চম্পকবরণী--এই দুই হইয়াছিলেন তিনিই। 

জীব ছুটিয়াছে অনন্তকাল ধরিয় তাহাকে ধরিবে, জীবের গতি 
ল তইতে সুক্মেনর দিকে, লীলা হইতে নিত্যের দিকে । লীলা- জু 

সপ 

1 তি | এ গ ম্প্প্ এম (2. ৮1 স্ি 21 | ্  না ৌ' তি ঝর /ড. ৯11 ্  স্ঞ্ধৃ ৮৭ থু! সখ ন্ধা। শর | 
নিত্য হইতে লীলার দ্িকে- সংশ্রেষণ হইতে বিশ্লেবণের দিকে । 

তাই আগে দেখিয়াছি “ছুই” আর এতকাল বাদে পাইলাম 

“এক” | আজ বখন মূল পাইয়াছি, তখন 'আর ভুল করিবনা 

যন্তদ্বদস্ক শান্্রাণি যত্তদ্বাখ্যান্ তার্কিকাঃ | 

জখীবনং মম চৈতন্য-পদাস্ডোজ স্তধৈবতু । 
শাঙ্জরাজি বাহ বলে বলুক ; তার্কিকেরা মে সিদ্ধান্ত কারে 

করুক, কিন্তু শ্রীচৈতন্য চরণারবিন্দ স্ধাই আমার জীবনের 
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মীধুরধয-বিন্দু। 

জীবনন্বরূপ | অতি ঢুলভ হণিমাদি সিদ্ধি সকল যদি স্বয়ং 
'আসিয়! হস্তে পতিত হয়, আর দেবতারা বদি কিস্কর হইবার 
জন্য স্বয়ং আগমন করেন অন্য আার কি বলিব, আমার এই 

শরীর যদ্দি চতুভূজও হয় তথাপি আমার মন শ্রীগৌরচচ্ছ 
হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইবেনা-শ্রীগৌরা্গ চরণ রেণু 
বাতীত আমি আর কিছুই কামন? করি না। 

পতন্তি দি সিদ্ধয়ঃ করতলে সয়ং নদুলভাঃ 

স্যুঞ্চ বদি সেবকী ভবিতু মাগতঃ সু সরা । 

কিমন্যদিদমেব যদি চতুভূজং যারপু, 

তথাপি মম নো মনাক্ চলতি গৌর চন্দ্রান্মনঃ )৬৪॥ শ্রীচন্দ্রাত । 

এমনি ধারা তাহাকে ধবিল, অতি তক সংখ্যক 1 নব- 

যুগল শ্রীগৌর নিত্যানন্দ পদদ্বন্দই যে একমাত্র ভজনীয় 
জানিয়! তাহাই আশ্রয় করিল পরম সৌভাগাবান্ জন কতক 

ভক্তপ্রাণ। গুপ্তরসবেস্তা শ্রীল বুন্দাৰন দাসঠাকুরের রে 

স্থর মিলাইয়া অযাচিত ক্রুপাস্সাত ভইয়া পরঘাধিকারী একনিন্ঠ 

ভক্তগণ গাহিলেন৮ 

“'আজানুলন্বিতভুজৌ কনকাব্দাতৌ 

ংকীন্কনৈক পিতরো কমলায়তাক্ষো, 

বিশম্তরো দ্বিজবরৌ যুগধন্মপালো 
বন্দে জগণ্ড প্রিয়করৌ করুণাবতারোৌ ॥ 

গ্রীনদীয়। তন্ের এই সর্ববসার পরম সিদ্ধান্ত, যাহার। জানালেন 
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মধু-ভাস্ক। 
সিসি নন 

৮ পোপ ীশপাশাশ শশা শন 

হারা ডুবিয়া রহিলেন । তার আগে কোথায় কেন ছিলেন, 

কেহ জানিতে পারিলেন না। তিনি কাহাকেও জানিতে 

দিলেন না। কেবল রসিকভক্ত শ্রীল কৃষ্ণদাস যখন লীলারস 
আম্বাদনে বিভোরঃ তখন তাহার স্বতঃ সঞ্চালিতা লেখনী 

লিখিলেন__“চৈতন্য লীলাম্ৃতপুর, কুষ্ণলীলাস্থক্পুর 

ভুুমিলি হয় ন্ুমাধূধ্য। 
সাধু গুরু প্রসাদে , তাহা যেই 'আন্বাদে, 

সেই জানে মাধুয্য প্রীচুষ্য ॥৮ 

এক ছুই করিয়া চারি শতাব্দী কাটিরা1 গেল। আনার এক 
ভুবন আলো।-করা প্রেমের পুতুল ফরিদপুরের আধার একাণে 
আপনা ঢাকিয়া উদিত হইলেন । ড্রুই একটি সৌভাগাশালী 
পরম অতি পরম সৌন্ভাগাবান্ যাহারা, তাহারা অধাচিত 

করুণা রশ্মিতে উদ্ভাসিত হইয়া ভ্ানিলেন, এই সেহ, যারে 

চাও এই সেই-_-এই সেই অনাদির সাদি । নদীয়ায় 
দেখিষাছি প্রেমের মুর্তি দুটি, ভাই, তারাই যখন ছিলেন এক 
ঠাই” যখন আীনিতাই গৌরাঙ্গ ছিলেন একাঙ্গ, তখনই “ছি 

এইরূপ এই অপরূপ রূপ, এই ভুবন ভোলান মদনমোহন 

রূপরাশি। একাধারে পঞ্চতব্ধের অপুবৰ মহামিলন প্রাহাক্ষ 
করিয়া তাহার! গাহিলেন__ 

“এবার একাধারে পাঁচ ফুলের সাজি, 

তুচ্ছ মরকত মণি মুকুতা। রাজি । 
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মাধুর্ধ্য-বিন্দু (০ ০ 
শনির ৩০০ 

রূপ দেখে মন ভুলে র'ল, 

বন্ধু আমার গলার হারা ॥ 
তার আগে কি ছিল কে জানে, কোথা হইতে সেই অতুল 

রতন ধুলায় নাবিলেন, কেহ জানিল না, তিনি কাহাঁকেও 

জানাইলেন না| একদিন ভাবিলেন, অন্ধ জীব জগৎকে 

জানাইব। ছু”টি বানু উর্দে তুলিয়া, আয় আয় বলিয়া 
ডাকিলেন ; দ্বারে দ্বারে গিয়া কাদিলেন। বধির জীবের 

কাণে সে কান্না পৌছিল না। কেহ সে শান্তিদাতার চরণ 
তালে তন্ব-স্থধা লুটিতে ছুটিয়া আসিল না। তাই কাহাকে 
জানাইব, ভাবিতে ভাবিতে নিজেই শ্রীকর কিশলয়ে গ্ীলেখনী 
ধরিয়া লিখিলেন শ্চন্দ্রপাত”। একটি রস লোলুপ ভক্ত- 
চকোর কিজানি কোন্ সাহসে সাহসী হইয়া সেই চাদের 
তন্বান্ুসন্ধানে এক নূতন সাজে প্রেষপুষ্প যানে এক নুতন 

পথে চলিয়াছেন, এ ৰে তার সাজ! 

বন্ধু আমার হাতের লাঠীা, 
চোখের চসমা কাণের দুল, ৪ 

সীথের সী থি গলার হারা, 
প্রাণেশ্বর সর্ববমূল ॥ 

ভক্তবর! তোমার এই নব বেশ ভ্ুধার অগ্রে আমর! গলবাসে 
প্রণত হই। যে মাধুরী সুধা আস্বাদন করিতেছ,তাহার একবিন্দুই 
ছড়াইয়া দাও) বান্ধবকুল সহ মহামহা প্রসাদ লুটিয়া ধন্য হই ॥ 

( ১৬ ) 
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»আদি বিন্দুতে মাধুরী-ধারা ধরিয়া আরও একটু অগ্রসর 

হইয়া, আরও একটু নয়ন খু'লয় ভক্তবর সন্দর্শন করিতেছেন -- 

+ শুদ্ধ শান্ত মাধুরী-মপ্ডিত পূর্ণ-তন্ময় চিন্মর-রসঘন 
একটি শিশু মুত্তি | 

সে নিজ প্রেম জ্যোতির ঝলকে নিজেই উদ্ভাসিত । দিগ- 

দিগন্তে প্রসারিত সেই অপাখিব কিরণমালায় সে নিজেই 
প্রকাশিত। ভাবুক ভক্ত এবার রসিক সাজিয়া তাহাকে 
সন্দর্শন করিতেছেন। ভক্ত দেখিতেছেন, তিনি এক নহেন, 

ছুই! তিনি স্বপ্রকাঁশ নহেন, এক, দুই হইয়া একে অন্যকে 

প্রকাশ করিতেছেন। অনন্তানন্তময় অনস্তকাল আপনাকে 

আপনি প্রকাশ করিয়া শ্বান্ভবানন্দে ছিলেন ভাল, আজ 

ভক্তের হাতে ধরাপড়িতে গিয়া ছুই হইয়া গেলেন। 

পথ প্রকাশিত” "আজ “ম্* আর প্প্রকাশিত” এই দুই রূপে 

দেখা দিল। স্নিগ্ধ কিরণমালা বিতরণ করিয়া ষোড়শ কলায় 

পুর্ণতম হুইয়। “স্ব” আজ স্বীয় অনীম অনন্ত মুত্তিকে প্রকাশিত 
করিলেন । যিনি প্রকাশক, তিনি চাদ। যিনি প্রকাশ্থ, তিনি 

আকাশ । যিনি প্রকাশক, তিনি প্রেমময় । যিনি প্রকাশ, 

তিনি নামময় । প্রেমের চন্দ্রমা নামকে উদ্ভাসিত করিতেছেন । 
নামের আফ্ষাশ প্রেমের মুর্তিখানাকে বুকে লইয়৷ শোভ। 
পাইতেছে, তাহাই ভক্তের লেখনীতে ফুটিয়াছে_ 

“্টাদমণি বন্ধু শ্রীহরি অন্বর” 
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মাধুরধ্য-বিন্দু। 
নাম আর নামী ছিলেন এক, ছিলেন অভেদ, আজ তক্ত 

তাহাকে দুই করিয়া! অনুভব করিতেছেন । শ্রীস্রীত্রিকাল গ্রন্থে. 
শ্রীশ্রীপ্রভু স্বয়ং শ্রীহস্তে লিখিয়াছেন-__ 

“হরিনাম প্রভূ জগদ্ন্ধু” 
অর্থাৎ ছুইই এক, অভিন্ন তন্ব। আজ চতুর ভক্ত “হরিনাম” 

আার “প্রভু জগদ্বন্ধু” এই দুইটি তত্কে দুইটি পৃথক্ বস্তুরূপে 

পৃথক্ ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া আস্বাদন করিতেছেন । নাম, 

নামীতে আকার বিশিষ্ট । “নামী” নামেতে সংজ্িত বা পরিচিত। 

নামকে আলাদা করিয়া নামীকে বুঝিলে তাহার কেবল 
স্বরূপতঃ ভান হয়, অব্যপদেশ্য প্রত্যক্ষ হয়, কেবল রূপের 
ওজ্জল্যটিই জ্ঞানে ভাসে, তাই তাহাকে টাদের সঙ্গে তুলন। 
করিয়াছেন। নামীকে আলাদা করিয়া নামকে বুঝিলে, নাম 
নাম মাত্র, সীমাহীন, আকারহীন একটি অনুগলব্ধ তত্ব মাত্র । 
তাই শ্রীজ্ীপ্রভ জানাইয়াছেন 7 

“হরি দ্বি অক্ষর নাম মাত্র। 
হরিনামের কোন আকার নাই। 
হরিনামের কোন অস্তিত্ব নাই। 
হরিনাম চক্ষে দেখা যায় না, 
হরিনাম কাহাকেও দেখান যায় না।” 

ভক্ত তাই তাহাকে অশ্বরের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন । 

বস্তুতঃ সে অন্বর হইতেও মহণ্ড “অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্” 
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মতা 
নৌগন হইতেও সুদ্মন, সুক্ষেনরও সুন্মম যে কারণ, তাহারও 
সে সর্বশেষ কারণ। তাই স্থুল নুক্ষম জগতের কোন জীব বা 
মিব তাহাকে চক্ষে দেখে না। নামী হইতে পৃথক ভাবে 
নামকে ভাবিলে বস্ত্রগত্যা এইরূপই হইয়ী থাকে । “হরিনাম” 

সে উপলব্ধিরও বিষয় নয়। তাই বলিয়াছেন, অস্তিত্ব নাই। 

যারা চেফীয় উপলন্ধির বস্তু বা সাধনায় প্রাপ্তির বস্তু, 
তাহাদেরই অস্ ধাতুর কর্তী সাজিবার অর্থাৎ অন্তিমান্ হইবার 
সামর্থ আছে: হরিনাম তত্ব “সাধ্য কভু নয়।”? চির-অনন্ুভত 

চির অনুপলন্ধ, তাই কহিয়াছেন অস্তিত্ব নাই । শ্রীহরি নাম 
কেবল নামরূপেই জগতে ছিলেন ও আছেন । কেবল নামরূপে 

কেবল শব্দরূপে হরিনাম ছিলেন, আছেন । শব্ধ তরঙ্গাতবক । 

অনন্ত কোটি বিশ্ব প্রপঞ্চে সে তরঙগমালা ভাসিয়! বেড়াইতেছে। 
অপ্রাকৃত আকাশবরূপী তিনি, এই প্রাকৃত আকাশে কেবল 

কণ শঙ্কুল্যবচ্ছিনন হইয়া! শ্রবণেন্দ্রিয়ের গোচরীভূত আছেন । 
তাই তাহাকে অন্বরের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন । ব্রল্গা, 

বিজু শিব হইতে ক্ষুদ্র বদ্ধ জীব সবাই শুনিরাছে “হরি” 
এই একটি নাম মাত্র । পঞ্চ মুখে পঞ্চমুখ, চারি মুখে চতুমুখি 

দিবস রজনী আকাশে সে চির অনাস্বাদিত চির অপরিজ্ঞাত 

শব্দটার পশিিত্র তরঙ্গমালা স্2জন করিতেছেন । সেই তরঙ্গ 

রঙ্গে আব্রন্মস্তন্ব ক্রিয়াময় হইয়া প্রতি মুুর্ডে স্পন্দিত 

হইতেছে । সেইস্পন্দনের এককারণত্ব অনুভব করিয়াই 
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মাধ্রধ্য-বিন্দু। বস্পীশিশিশীলা। 

বৈদিক খাধি“একং সদ্দিপ্রা বহুধা বদন্তি” এই অ্ছৈত- মন্ত্রী 

ঘোষণা করিতে-্ছন । সে যে শুধু নামরূপী, তাই দর্শন যোগ্য! 

নহে, কি ভৌতিক চক্ষু, কি দিব্য চক্ষু কোনও কালে তাহা 

কাহারও দর্শন পথগত হয় নাই। 

তাই বলিয়াছেন, হরিনাম দেখা যায়না । তারপর 

বলিয়াছেন “হরিনাম কাহাকেও দেখান যায় না” এই বাণীছি 
দ্বারাই সকল তন্জ স্থপরিব্যক্ত করিয়াছেন । বস্ত-দর্শন পক্ষে 
তথ্প্রকাশ সর্বপ্রথম কারণ । আলো সক্বময়, তাই প্রকাশ- 

স্বভাব । হরিনাম ত্রিগুণাতীত, কাজেই যত উজ্জ্বলতম 

জ্যোতিত্মান আলো থাকুক না কেন, নামকে প্রকাশ করিবার 

সামর্থ্য কাহারও নাই । এই প্রাকৃত জগতেও আমরা দেখিতে 

পাই, কন্মুগ্রীবাঁদমান্ ঘটাকার-বিশিষ্ট বস্তুর অপরোক্ষানুভূতি 

ব্যতীত ঘট শব্ধাত্মক পদের প্রকৃষ্ট অনুভব হইবার সম্ভাবন! 

স্থদুর পরাহত। সৃক্ষাতিসূন্ম তন্বাতীত তৰ শ্রীহরির নাম ; 
অনন্ত ব্রন্মাণ্ডে কার সামর্থ্য আছে তাহাকে প্রকাশ করিবে ? 

তাই বলিয়াছেন “দেখান যায় না” । আজ নামী ভাবিষাছেন 

নামকে দেখাইব। কবি তাই নামীকে চাদের সঙ্গে তুলন। 

করিয়াছেন । স্বপ্রকাশ আজ স্বকে প্রকাশ করিয়া স্ব-রূপকে 

প্রকাশিত করিলেন । হরিনাম-রূপ অন্বর চাদরূপী নামীর 

প্রেমালোক ছটায় প্রভাময় হইয়া উঠিল, অতি উন্ন5সস্া 

কুপানুগত যারা তারা একটিবার মাত্র উর্ধানেত্রে দেখিতে 
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অধূ-ভাব্য। 

শ্র্নয় পাইল, কিছু দেখিতে পাইল না। কেবল অনুভব 
করিল, একটা মহান ভাব ! 

" ক্ষুদ্র জীব যারা, তাদের বুদ্ধিবৃন্ভি সসীম। তাহারা নিয়ত 
চাহে সুখ,অবিরাম অন্বেষণ করে শান্তি। খাবি ভাবিল, কোথায় 

স্থখ ? “অগ্নিমীলে' হইতে আরম্ভ করিয়া কত ছন্দোবন্ধে গান 

গাহিয়া খধি সে স্ুখকে খুজিল। কত বিভিন্ন ভাব কত 

বিভিন্ন চিন্তাধারা তাহাদের হৃদয় আলোড়িত করিয়া তুলিল। 

কত চিন্তার কল্লোল, কত ভাবের হিল্লোল একটির পর আর 

একটি মাথা তুলিবার প্রয়াস পাইল । শ্রীস্রীপ্রভু লিখিয়াছেন,_- 
“চারি বেদকে যুদ্ধ কহে” 

বস্তুতঃ তাহাই । নিখিল বিশ্ব কাধ্যরূপে নিজেকে প্রকাশ 

করিভতছে, খষি তাহার মধ্য হইতে কারণসন্তা অন্বেষণ 
তেছে। দ্রব্জাত কটক বলয় রূপে রহিয়াছে, খষি তাহার 

মধ্য দিয়া স্বর্ণসভ্ভীকে খু'ঁজিয়া বাহির করিতে চাহিতেছে। বস্ত্র 

স্বভাব, সে দেশকালের অধীন হইয়া কোন একটি আকারে 
আাকারিত ও কোনও বিশেষণে প্রকারিত হইয়া প্রকাশিত 

হইবে? খষি চাহিতেছেন আকার প্রকার তাড়াইয়। দিয়া মূল 
সন্তার সন্ধান জানিতে । প্রকৃতির আর খষির এই বিরুদ্ধ ধর্ম, 

কাধ্যক্জারণেন্প এই ভীষণ যুদ্ধ, চারি বেদ ভরিয়া দেখিতে পাই, 
অকম্মাণ্ড এক শুভক্ষণে দূর অতি দূর হইতে সে মধুর সন্ধান 
পাইয়া খবি উদ্ধবাহু হইয়া গাহিয়া উঠিল, 
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_মাধুর্ধ্য-বিন্দু। 
“মধু বাতা খতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ'. , 

দশদিকে পিযুষধার! দেখিয়া খধিগণ পাগলপারা ইতিউতি 
হিলেন। কার এত মধুঃ$ কোথায় এ মধুর উৎস- কোথা 

হইতে এ মধু ধার। ক্ষরণ হইতেছে! স্থির দৃষ্টিতে খষি দেখিলেন 
একট] বিরাটের ছায়া । অমনি আীতি উৎুফুল হৃদয়ে কহিয়। 
উঠিলেন ;-- 

“ভূমা ! ভূমা !! ভূমৈব স্ুখং নাল্লে স্ুখমস্ত্ি 
ষাহ। অসীম ; যাহা! অনন্ত, তাহাই নিত্য, তাহাই 

শুদ্ধ, তাহাই পরম শান্তির আলয়। যাহ] সু, যাহা 

অসশ যাহা সদসতের আদি বখন সঙ ছিলনা, অসৎ 

ছিলন], তখন বাহ! ছিল। যখন কিছু রহিবে না, তখন 
যাহা রহিবে তাহাই ভূমা। অসংখ্য খক্ আৰুত্তি করিতে 
করিতে সামবঙ্কীরে গগন পবন দোলাইয়া খষিরা সে ভু 
সন্নিকট হইতে চাহিলেন। তাহাদের সে প্রচেষ্টার নিদর্শন 
উপনিষদ । তাহারা উপ অর্থাৎ সমীপে নিষপ্র হইতে 
চাহিলেন । “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ষেন জাতানি 
জীবন্তি, এক কথায় “তজ্জলান্” গাহিয়া তাহারা ছুঁটিলেন। সে 
সুদূর অতীত যুগের কথা । আজও শত সহত্ম বিজিতন্তান্থ সেই 
এক সন্ধানে ছুটিতেছে, অনস্ত যুগ ধরিয়া ছুটিবে, কিন্ত্ব জানিবে 
না_কৈ এযাবত কেহ জানে নাই। সে ভূমাস্বরপ কেহ 
কোনও কালে দেখে নাই । জীবের এই প্রচেষ্টার উৎসাহময় 
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যধু-ভাস্। 
সশাশী শশী তি 

“বদ বেদান্ত গাথা, আর অকৃতকাধ্যতার শুম্যবাদ ও নাস্তিক 
বাদের ছুঃখময় কথা সব তার কাণে পৌছিল। অনন্ত আলোড়নে 
সে হৃদয় আলোড়িত হইল। অনন্ত জীব জিজ্ঞাস, সে ভূমা- 
পুরুষ আড়ালে রহিয়৷ জলদমন্দ্রে ঘোষণা করিলেন, 

“বিষয় আর কিছুই নহে ছুটি অক্ষর মাত্র 
'হ” আর “রি ॥৮ 

ভক্তগণ ! আন্ন বেদের যুদ্ধকাণ্ড, ব্রাহ্মণের কন্মকাণ্ড 

বেদান্তের জ্ঞানকাণ্ড আর পতঞ্জলির যোগকাণ্ড হইতে এবার 
আমর! একটু বাহিরে গিয়া, নিম্ধল অন্বর জলে হাপ ছাড়িয়া, 
অক্ষৌহিণী কণ্ঠে অতি উচ্চৈঃস্বরে বলি “ছুটি অক্ষর মাত্র “হ? 
আর “রি” । প্রাণ খুলিয়া হৃদয় ভরিয়া আবার বলি “হরি বোল” 

শুদ্ধ নামময় এ শব্দটি | এই সেই ভূমা, এই সেই মহান, পরম 
মহান, নির্বিবশেষ মহান্। ভক্ত তাহাই কহিতেছেন /-- 

“আ্রীহরি অন্বর” 
সাংখ্যাচাধ্যের প্রকৃতির বিকারভূত অন্বর নহে । অসংখ্য 

পুরুষপ্রকৃতির যাহ! একমাত্র আশ্রয়ভূত, এই সেই অন্বর ৷ 

বৈদাস্তিকের ব্যবহারিক-নিতা অন্বর নহে। অনস্ত পারমার্থিক 
ষে নিত্যতাঃ তাহারই নিদানভূত যে অন্বর তাহাই হরি । আজ 
আপনার অসীম স্বরূপ প্রকাশ করিতে পরম শান্তোজ্জবল হরি- 
পুরুষ রূপে প্রকট হইলেন। অন্ধকারে বস্তজ্ঞান হইলে 

ৃ € ২৩ 9 



মাহুখধ্- -বিন্ফু। 
পপ পু সপ 

ভ্রমধুদ্ধর আশঙ্কা থাকে । জীব জগতের পরম সৌভাগ্য ফলে 
প্রকাশকের সহিত প্রকাশের প্রকাশ হইয়াছে । হরি পুরুষের 
সঙ্গে হরি নামের উদয় হইয়াছে । নামের সঙ্গে নামী মিশিয়া" 
মহাউদ্ধারণ চন্দ্র প্রভু জগদ্বন্ধু রূপে প্রকাশমান হইয়াছেন । 

অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদের ইহাই ধারণাতীত নিগুঢ় রহস্ত | 
স্থলকখা- নাম আর নামী__ছুইটি অভের্দ। ভক্ত তাহাকে 

ভেদ করিয়া আস্বাদন করিতেছেন । একটি মণি, আর একটি 
তার আভা । একটু ভেদ আছে বটে, কিন্তু পৃথক্ করিতে 
পারিবে কি? আভাতেই আলো হয়ঃ মণিতে হয় না। কিন্তু 

আভা সে মণিকে ছাড়িয়া কম্মিন্কালেও থাকিবে কি ? মণির 

আভাতেই মণি দেখা যাইতেছে, আভার মধ্যস্থলেই মণি 

আপনাকে প্রকাশ করিয়া আছে। আবার মণিই অফুরস্ত 
আভাকে বিস্তার করতঃ আপনার সত্তা পৃথকৃভাবে দেখা ইতেছে 
আভা নির্বিবশেষ, তাহা মণিগত হইয়া আভাযুক্ত মণিকে 
সবিশেষ করিয়াছে । ইহাই ভেদাভেদ । ভক্তবর “াদমণি 
বন্ধু শ্রীহরি অন্বর” লিখিয়া এই ভেদাভেদ তন্বেরই রহস্য 
উদঘাটন করিতেছেন । 

নিত্যলোকে অপ্রকটলীলা আর শ্রীধামে প্রকটলীলা__ 

শ্রীহরির লীলার এই ছুইটি অবস্থা বা প্রকার। নিত্যে ভেদ-_ 
মণি আর তার ওজ্বল্য। াদমণি বন্ধু” আর 'শীহরি অন্বর* ! 
“হরিনাম আর “প্রভু জগদ্বন্ধু” ভেদবিশিষ্ট দুইটি তত্ব। এক 
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প্রকাশ, আর এক প্রকাশক । চাদ না থাকিলে অন্বর প্রকাশ 

হইবে না, আর অন্বর ন! থাকিলে কে চাদকে বুকে ধরিয়। 

দেখাইবে ? আর এবার প্রকট লীলায় ধাম শ্রীফরিদপুর 

শ্রীঅঙ্গনে অভেদ$ দুই এক--হরিনাম প্রভূ জগদ্বন্ধু, একই তন্ব। 

সপ্তদশবর্ধ আধার ঘরে শুধু ওজ্ভ্বল্য রাশিই দেখিয়াছি । আজ 
শ্রীচন্দন সম্পূটে শুধু মণিটিকেই পাইতেছি। অথব! নাম নামীর 
পুর্ণতম মিলনে পুর্ণ পুর্ণতম একটি অপুর্বববস্ত অনুভব করিতেছি 
নাম, নামরূপে নির্বিবশেষ, তাহারই আভাস পাইয়া শ্রুতি 

নির্বিবশেষ বাদ প্রচার করিয়াছেন । নামী সবিশেষ, তাহারই 
সন্ধান পাইয়া সেই শ্র্গতিই তাহাকে সবিশেষ গাহিয়াছেন। 

আজ শ্রীধাম শ্রীঅঙ্গনে লীলায় সবিশেষ নির্বিবশেষ মহামিলনে 
একটি অভূতপূর্বব সত্তা! দেখিয়া! ভক্তের সকল সংশয় মিটিয়া 
গিয়াছে। বিপরীতধন্মী ছুইএর মিলন চিন্তার অতীত, 
তাই অচিন্ত্য । সেই অচিন্ত্য ভেদাভেদ আজ চিন্তার গোচরী- 

ভূত হইতে প্রকটী ভূত হইয়াছেন। যুগ যুগান্ত ধরিয়া দার্শনিক 
দলের যাহা দ্বন্দের বিষয়, তাহা আজ মিটিয়! গিয়াছে । আম্থনঃ 
সকলে সমকণ্টে বলি, আমার হরিনাম অন্বর নির্বিবশেষ ; 
আমার * নামী চাদমণি সে সবিশেষ, ছুইএর মিলনে “প্রভু 

জগগ্বন্ধু” খচিন্ত্য তত্ব । আমার হরিনামের আকার নাই; 
অস্তিত্ব নাই তাই নিরাকার অবাউঅনসোগোচর, শ্রুতির 
“অপাণিপাদ' “চক্ষু” “অকর্ণ ); আমার টাদমণি বন্ধু নিত্য 
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মাধূর্বয-বিন্দু। 

সত্য অন্তিমান্ শ্রুতির 'জবন” বেগশালী, “পশ্যতি' “শৃণোতি, 
সব দেখেন ; সব শোনেন। “যতো ব। জায়ন্তে, যেন জীবস্তি 
যত্প্রষান্তি” এই অপাদানাদি কারকত্রয়ের সেই আনন্দময়ই" 

আশ্রয়) তিনি সাকার ; দেখেন, শোনেন, চলেন । 

তাহার হস্ত পদাঁদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, কিন্তু সব অপ্রাকৃত, 

প্রকৃতির বিকারভূত নহে। তিনি প্রকৃতির স্বামী, প্রকৃতির 

নিয়ন্তা, তাই তদধীন নহেন, এই সেই চাদের তত্ব । 

আজ নাম নামীর অপূুর্বব সম্মিলন ; সাকার নিরাকারের 
অপূর্বব সমাবেশ । অচিন্ত্য অনর্ববচনীয় নাম, নামীর সঙ্গে 
মিলিয় একীভূত হইয়৷ প্রকট হইয়াছেন। তাই “হরিপুরুষের 

প্রকাশ নাম প্রভু জগদ্বন্ধু*- ইহাই চন্দ্রপাত মাধুষ্য। 
সে মাধুরীর বিন্দুর বিন্দু, যাহা শ্রীগুরুদেবের কুপাকলে 
অনুভব করিয়াছি, তাহাই সিন্ধুত্যরূপ । তত্বপিপাস্থু বান্ধবগণ 

অবগাহনে শীতল হইলেই ধন্য হইব । 
তবে দার্শনিক পণ্ডিত মহাশয়দের কটাক্ষ হইতে নিস্তার 

পাইবার উপায় নাই। তাহারা বলিবেন, এমন একটি মধুময় 
হরিনামরূপ আকাশ ছিল, আর তাহাকে উজ্জ্বল কাঁরয়। 
নামীরূপ টাদ শোভা পাইতঃ এই অদ্বয়তন্ধ বস্তুটি কিনা অমন 
দিব্য জ্ঞানালোকে উন্ভাসিত মহা মহ। খষিগণের চক্ষে পড়িল না।। 

তাহারা এত কথা বলিলেন, এত বেদ পুরাঁণ রচন1 করিলেন, 
আর হরিনামের কথাটি স্প্তঃ বলিতে পারিলেন না। 

€( ২৬ ) 



রানার 

এতকাল বাদে কিন। নবদ্বীপ প্রবাসী বৈদিক বুধ ব্রাক্মাণ জগন্নাথ 

মিশরের এক উদ্ভট জাতনাশা ছেলে সেই নামের তশ্ব জগতে 

প্রকাশ করিল। পরিশেষে আজ এতকাল পরে, করি দপুরের 

এক কোণে সেই নামস্বরূপ স্বয়ং প্রকট হইয়া নিজেই নিজের 

পরমাতিপরম মাধুধ্য সর্ববতক্বাতীত রসনিধ্যাস সম্পূট খুলিয়া 

আন্বাদন করিতেছেন । আর জন কতক ভক্ত তাহ। জানিয়া 

শুনিয়] প্রচারক সাজিয়াছে। ইহা! কি অদ্ভুত কথ! নয় ? বটে, 
কথাট। অদ্ভুত বটে, কিন্তু ভাই দর্শনবিদ্ অভূতপূর্ব হইলেই কি 
তোমার সংশয় হইবে £ অভুতপুর্বত্ব কি কখনও সংশয়ের 
পক্ষে কারণ হইয়া! থাকে । সাধারণ মানুষের সম্বন্ধে তাহা 

হইতে পারে কিন্তু কুশধপ্রৈকধী তর্ককুশল দর্শনজ্ঞের সম্বন্ধে 
তাহা নহে। সংশয় বিমর্শাশ্বক। অভিনবন্ইই কি তোমার 

বিমর্শের জনক । দিনের পর দিন মুহুর্তের পর মুহুর্ত তুমি কি 
নূতন নুতন তথ্য জানিতে্ছ না ? যদি না জানঃ তবে দার্শনিক- 

অভিমান পরিত্যাগ করিয়া এস, শুন, ভক্ত তোমার বিমর্শ 

কিরূপে নিরাকরণ করিতেছেন । 

“সুমাধুর্য স্ুভগ চুষী কাদন্থিনী” 
আগে অর্থের অলঙ্কার উন্মোচন করিয়! পরে তন্বের বঙ্কার 

শ্রবণ ক্করিব। একখানি স্বচ্ছ স্থুনিন্্ল আকাশে একটি ষোল- 

কলা পূর্ণতম নিস্কলঙ্ক চাদ বড় শোভায় শোভিত হইয়! ছিল 
অনন্ত যুগাতীত যুগ হইতে ছিল-_আছে-_থাকিবে । চক্ষুক্সান 
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মাত্রই উন্মুখ হইলে তাহাকে দেখিতে পাইত। উলুকের মত 
চোখ বুজিয়া থাকিলেও সে পুত রশ্মিমাল। চক্ষু খুলিয়া নিজেকে 

দেখাইয়া! দিত। 

অনন্ত ব্রন্মাণ্ডের অগণিত অধিবাসী তাহাই চাহিয়াছিল। 

যদি দেখিতে পাইত, যদি একটিবার সে অপ্রাকুত চাঁদের 
আলোক-কণা তাহাদের গায়ে লাগিত, তবে সকলের সকল 

সাধ একদিনে মিটিয়া যাইত। কোটী কোটা শান্ত্রপুরাণ বেদ 
বেদাঙ্গ দর্শন, উপনিষদ, কোরাণ, বাইবেল রচিত হইত না। 

সকলেই পরাশান্তি লাভ করিয়া চিরতরে পরিতৃপ্ত হইত । 

কাহারও কোনও বাসন! খাকিত না। সর্বব বাসনার উচ্ছেদ 

হেতু স্থষ্টিপ্রবাহ সংরুদ্ধ হইয়া পড়িত। বুঝিব৷ আকাশের 
সঙ্গে ঠাদেরও সেইরূপ পরামর্শই ছিল, কিন্তু তেমনটি হইল না: 

হঠাৎ একখানি নীল রংডের কাদন্বিন। আকাশখানাকে আবৃত 
করিয়া নাচিয়া উঠিল। আমরা কেবল সেই মেঘমালা 

দেখিলাম আর বুষ্িধারায় ভিজিলাম। এক দুই করিয়া 

তিন পশলা বাদলধার। ধরণীকে শান্ত শীতল শ্িপ্ধ করিয়া 

আকাশখানটঠকে একটু পাতলা করিয়' দিয়াছে। তাই 
অনন্তকে লইয়া শান্ত, আকাশকে লইয়া চাদ চক্ষের উপর 

ভাঁসিতেছে, “হঠাত শব্দটি প্রয়োগ করিয়াছি কণাচ্ছলে, 
ভাবটীকে প্রকাশ করিবার জন্য । সত্য বলিতে কি! এ 
আকাশে এ চাদের প্রকাশ ষতকাল আছে, এ কাদম্িনীর 
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আবরণও ততকাল আছে, আর অস্ুতময় বারিবর্ষণও ততকাল 

আছে, ধরণীর অণু পরমাণুও ততকাল সিক্ত হইতেছে__এ 
চাদের ধুলায় পতনও ততকাল আছে, আর এই অস্বৃতচ্ছন্দ 
চন্দ্রপাত ততকালই বন্থন্ধরার তাপদগ্ধ বুকখানি শীতল 

করিতেছে । ইহাই অচিন্তনীয় ব্যাপার । ভক্ত তাই নিত্যকে 

উৎ্পত্ভিধন্মিক ধরিয়! একটি দৃশ্টের পর আর একটি দৃশ্ঠ দর্শন 
করিয়া আস্বাদন করিতেছেন__আমরাও তাহারই পদাক্ক 

অনুসরণ করিব। এইবার মেঘের আবরণটা বুঝিবার চেফটী। 
করিব । 

এই সংসারের যে কোন বস্তু সম্বন্ধেই দেখিতে পাই-- 

অসংখ্য বৃত্তিময় মানবচিত্তে কোন কিছুরই স্বরূপতঃ ভান হয় 

'না। কোনও পরিচ্ছিন্ন দেশ ও কালাবচ্ছেদে কোনও ক্রিয়ার 

কত্রদিষটকের অন্কতম আশ্রয়রূপে প্রত্যেক বস্তই কম্মেক্দিয় 

বা জ্ঞানেক্দরিয়ের বিষয় হইয়া বিরাজ করে । আপনি শ্ীমঙ্গনে 

প্রবেশ করিয়াই শ্রীমন্দির সম্মুখে একটি চাঁলিতা বুক্ষ দেখতে 
পাইলেন। আপনি এ নিত্যধামে অত যত্তবে রঞ্ষিত তরুটিকে 

চিনিতে পারিলেন কিঃ নিশ্চয়ই পারেন নাই, কারণ 

পারিবেন কি করিয়া 8 স্থান শ্রীমঙ্গন ; কাল এই মধ্যাহ্ন ; 
এই দু্ইএর আশ্রয়ে, পাদমুলে উপবিষ্ট কীর্তনশ্রান্ত মহা প্রসাদ 

লোলুপ ভক্তকুলের ছায়াপাদপরূপে আপনি তাহাকে দর্শন 

করিতেছেন। স্িপ্ধ শ্যামল পত্ররাজি পরিশোভিত অগণিত 
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মাধুর্্য-বিন্দু। 
পস্স্পপীা পাপী 

প 

ফলভারাবনত একটি শোভন তরুরূপে আপনি তাহাকে দর্শন 
করিতেছেন। এর বেশী আপনি কিছু জানিতে পারিতেছেন 

কি? আর একটি ভক্ত সেদিন তাহাকে দর্শন করিয়া গাহিল-__ 
“যোগমায়ার বর কন্যা, বৃক্ষরূপে শত ধন্থা, 

রূপসী চালিতা বন্ধু প্রেয়সী পর ॥% 

কই? আপনি আমিতো! সেরূপ বলিতে পারিলাম ন1। 

এইরূপ হইবার কারণ কিঃ তাহাই বলিতেছিলাম, প্রত্যেক 

বস্তুর শ্বরূপই আবরণে আবৃত থাকে, সাধারণ মানুষ সেই 
আবরণ রাশিই দেখে, তাহা ঠেলিয়া ফেলিয়। স্বরূপ দর্শন 

করিতে পারে না। এইসব বাহিরের জগতের কথা বটে, 

কিন্তু মজার কথা এই ঘষে, অন্তর জগতে-_অস্তরের অস্তরতম 

নিত্য সত্য জগতেও এরূপ একটা আবরণের খেল! আছে । 

তবে সে আবরণটা একটু অভিনব ধরণের । 
চাদমণি বন্ধু আছেন ত্প্রকাশ। কিন্ত্র আমাদের এত- 

দেশীয় চাদসুধ্যি বা মণি মাণিক্যের মত অণুচেতন-কিরণ- 
বিকীরণী জড়ব স্বপ্রকাশ নহে; পুর্ণ চৈতগ্যবান্। পুর্ণ- 

চেতনাবান অর্থে বুঝি পুর্ণ সত্তাবান কোন বস্তু সম্বন্ধে বিশিষ্ট 
জ্ঞানবান্। কিন্ত তিনি ছাড়া কোন পূর্ণ সম্তাবান্ নিত্য বস্তু 

(তো আর দ্বিতীয় নাই, তবে তিনি কি জানিয়! পূর্ণ ৮তন্যবান্ 
হইবেন ?. ইহা অতীব র্হস্যময় । এই রহস্ত ভেদ করিতেই 

স্থরসিক ভক্ত চুধীর অবতারণা করিয়াছেন। আমাদের 
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মধু-ভাষ্য 

জ্ঞানবীরগণ তাহাকে পুর্ণ চৈতম্তবান্ না বলিয়া! পুর্ণ চৈতম্যময় 

বলিয়াই কাধ্যশেষ করিয়াছেন । আমর! অত জ্ঞানী নহি ; 

একটু ভক্তিরস পিপাস্থ । তাই আমর আমাদের ভগবানকেও 
ভাবিপিপাস্থ । আমাদের চাদমণি বন্ধু চুষী-রস-পিপান্থ । 

এবার এই চুষীকে বুঝিতে হইবে । তারপর তাহার স্থ- 
মাধুধ্যত্ব ও স্থভগত্ব জানিতে হইবে, তারপর কি করিয়া সেই 
চুষী কাদন্ধিনী হইয়! চাদকে আবরণ করিল তাহ আস্বাদন 

করিতে হইবে । তথাহি চুবী পরিচয় ৪ 

“এ চুষী নয় কাঠের নোলা,, 
কিম্বা! তপ্তরূক্মের চেল! গোল। ; 
প্রেমপীযুষবধিণী ক্ষীরান্থৃধি 

রস-পুত্তলিক! কমলা ৷ 

অস্থুষ্ঠ পরিমাণ সতী, 
মহারাধা ভাবমতী, 
গরবে ও অধর চুমি। 

হাসে খেলে লীলাবতী । 

শিশুবালার আতর গোলাপ, 
নির্মল! গঙ্গাজল সই; 
একানরাগ প্রসবিনী 

রূপাস্তরে করতাল মৃদ্ তাঁখে ॥৮ 

(৩১) 



আধূর্য্য-বিন্দু। 

অন্ঠার্থ ৮ 

স্থল, সুন্মম, কারণ, প্রাকৃত জগতের এই তিনটি স্তর। এই 
চুষী কোন্ স্তরের কোন উপাদানে গঠিত, তাহাই জানাইতে- 
ছেন__-'কাঁঠের নহে' বলিয়া স্থুল জাগতিক দ্রব্যত্ব ও তপ্তরূব্য 
নহে বলিয়া সুন্মা ও কারণ জাগতিকত্ব নিবারণ করিতেছেন । 
ক্রমে উপম! সমাধান করিতেছি । এই স্থুল জগতের বস্তজাত 
ক্ষণস্থায়ী । সুন্মম ও কারণ জগণ্ড হইতে আলাদা করিয়া বুঝিলে 

স্ুল ভুল, স্কুল সারশূন্য অগ্নি পরীক্ষার কিছুই অবশেষ থাকে 

না। তাই কাঠের সহিত তুলনা করিয়াছেন । কাঠ পোড়াইলে 
ছাইমাত্র অবশেষ থাকে । স্কুল দেহ, ইন্দ্রিয়, ঘট পটাদির সার 

কিছুই পাইনাঁ_-তথাহি-_ 
তোরা প্রাকৃতভাবের সিদ্ধি ঘু'টে যতই কেননা খা'স। 

ম্হাঁউদ্ধারণের কপ! বিনে সে সব যে পাশ সে পাশ ॥ 

অতএব কাঠের নহে বলিয়৷ চুধীর উপাদান স্কুল জগতের 
কোন বস্তু নহে ইহাই বিজ্ঞাপন করিতেছেন । 

তপ্তরূব্মের ঢেলা গোলা” । গোলা-_গেলাকার। 

ঢেলা--কঠিন বস্তু । অবজ্ঞ] জ্ঞাপনোদ্দেশে ঢেল। পদ প্রয়োগ 

করিয়াছেন। রূক্স-ন্থবর্ণ। তপ্ত পদটি ঢেলার বিশেবণ, 
রূক্সের নহে । অতএব অর্থ দাড়াইল-_-উক্তপ্ত গেোলাকার- 
বিশিষ্ট ম্বণথণ্ড (81১01 011000]91 7916০9 ০1 £০10 ) ইহা। 

দ্বার সুক্ষম ও কারণ জগতের স্বরূপ প্রকাশ করিলেন । 

(৬) 



অধু-ভাহ । 

গোলাকার কোন স্বরণ খণ্ডকে উত্তপ্ত করিলে কি পরিণাম হয় ঃ 

প্রথমতঃ গলিয়া যাওয়ায় তাহার গোল আকারতাঁর উচ্ছেদ হয় 

বটে, কিন্তু যতই তাপ দেওনা কেন, স্ৃবর্ণত্ব ও উজ্জ্বলত্বের 

কদাপি উচ্ছেদ হয় না। কাঠের মত সে কেবল ছাইতে পরিণত 

হয় না। গোলরূপ বাহ্যিক আকারটি নষ্ট হয়। কিন্তু 

ওজ্ভ্ল্যরূপ প্রকার ও স্বণূপ সত্তা! ধংস হয় না। জাগতিক 

সকল বস্তুর মধ্যে একমাত্র স্বর্ণের এই বিশেষত্ব ; তাই 

উপমার্থে স্থবর্ণকে শ্রহণ করিয়াছেন। সকল পাখিব বস্তুই 
অগ্নির পাকে রূপ (০010101) পরিত্যাগ করে ॥ কোন কোন 

বস্ত বা একেবারে স্ব-স্বরূপও হারাইয়া ফেলে। পাকের 

দ্বার! মুত্তিকার ঘটের রূপ পরিবর্তন হয় । কাঠের ঘটের স্বরূপ 

ংস হয়। কিন্তু গোলাকার স্তবর্ণথপ্ডের কেবল মাত্র 

গোলাকারটি নষ্ট হয়। যত অগ্নিতাপ লাগাইবে, ততই 

উজ্জ্বলতা বুদ্ধি পাইবে, স্বর্ণ নির্দোষ হইবে, কিন্তু ক্দাচ স্বরূপ 

হারাইবে না। সুন্ষম ও কারণ জগতের স্বভাবও ঠিক এরই 

অনুরূপ । একটু সমাহিত-চিন্তে চিন্তা করিলেই বোঝা যাইবে । 
কারণ পধ্যস্তও আকার আছে, তাহা প্রাকুত। মহাগ্লয়ে 

তাহাও থাকিবে না। কেবল মাত্র একটি কণা চিতস্বরূপ 

তাহাই থাকিবে । 

চুবী সে চিকণ। মাত্র নহে। আরও অধিক কিছু । চুবী 
চিন্ময়-_চুষীতে প্রাকৃতত্বের লেশ মাত্রও নাই । কাঠের নোল৷ 
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মাধূর্যয-বিন্দু। 

কিংব। তগু-রূক্সের ঢেলা গোলা নহে” বলিয়া সর্বপ্রকার 

প্রাকৃতত্ব নিষেধ করিতেছেন, ইহার প্রত্যেকটি পদই সার্থক। 
এতৎসন্বন্ধে প্রমাণ, যথা, প্রীত্রিকালে-__পত্রকাল হইতে 
তিন হত দূরে উদ্ধারণ। ভদ্ধারণ হইতে একবিংশ 
হস্ত দূরে হরি পুরুষ”। যে পর্য্স্ত কালের ত্রৈবিধ্য বোধ 

আছে, সেই পধ্যন্ত কালের অধীন। যাহা কালের অধীন, 
তাহ? প্রাকৃতঅতএব ত্রিকাল পদদ্ধারা প্রাকৃতজগৎ 

বুঝাইতেছেন। হরিপুরুষ তাহা হইতে বহুতর উদ্ধে অবস্থিত । 

চুষী হরিপুরুষের আস্বাদনের বস্ত, অতএব অপ্রাকৃত । 
কিরূপে বুঝিতে পারিলেন ষে চুষী প্রাকৃত নহে, তাহাই 

বলিতেছেন ;- *প্রেম-পীযুষ-বধি ”॥ এই প্রাকৃতরাজ্যে 

এমন কোন বস্তু নাই যাহা অবিরত প্রেমাহৃত ধারা বষণ 

করিতে পারে । তথাহি__ 

সম্ভববতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্ত সর্ববতো ভদ্রাঃ। 

কৃষ্তাদন্তঃ কোবা লতান্বপি প্রেমদে। ভবতি ॥ 

প্রাকৃত প্রত্যেক বন্তূতেই আত্ম-পরিতৃপ্তি বাসনা নিহিত 

আছে । এ বাসনার গন্ধ মাত্র থাকিতে প্রেমোদয়ের সম্ভাবন] 

নাই। যেখানে প্রেম উদয়ের সম্ভাবনা নাই, সেখানে 

প্রেমদাতৃত্থ সম্বন্ধে কা কথা £ এ চুষী ছিটাফোটা, প্রেমদাতা 

নহে, অবিরাম প্রেমধারা সিঞ্চনই চুষীর ধন্ম। অতএব 
প্রাকৃতত্ব নিরাকৃত হইল । 

৬ ৩৪ ) 
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অধু-ভাষ্য । 

ক্ষীরান্ধুধি। ঘস্ধাতু হইতে কর্্নবাচ্যে ক্ষীর শব্দ 

নিম্পন্ন। ক্ষীর শব্দে আহাধ্য । অন্বুধিপদ্দ বহুত্ব বিজ্ঞাপক । 
সর্বপ্রকার আহারীয় সমষ্টি । শ্হরি পুরুষ সর্বব ইন্দ্রিয়দ্ধার৷ 
যাহা যাহা আহরণ করিতে ইচ্ছা করেন, তৎসমষ্টি স্বরূপা 

চুধী। “অপাণি পাদ” শ্রুতি স্মরণ করিয়া শ্রীহরির “ইন্দ্রিয়” 
শব্দটা শ্রুতিবিরুদ্ধ মনে করিবেন না। অপাণি শ্রুতির 

'অ'-কার পাণি প্রসভৃতির সংযোগ-সন্বন্ধ নিবেধ করিয়াছে, 

সমবায় সম্বন্ধ নহে। নিত্য সমবায় সম্বন্ধে নিতা-পাশিপাদ 

তাহাতে নিত্যকালই আছে । 

“রস পুত্তলিকা” পুন্তলী শব্দ আকার জ্ঞাপক | কণ. 
প্রত্যয় আদরাতিশয্যে। অনন্ত রস ঘনীভূত হইয়া আস্বাদন- 

যোগ্য আকার বিশিষ্ট | 

“কমল।” কমল সদৃশ কর । “অর্শ আদিভ্যোহচ,১ প্রত্যয় * 

স্বীকার করিয়া সেই পদ্মসদূশ করে স্থিত বুঝাইতেছে । 
সর্বত্র স্্রীলিঙ্গ নির্দেশ রহস্য বলিতেছি । যিনি আস্বাদক, 
অনন্ত বিশ্বে যিনি একমাত্র আস্বাদন কর্তা--তিনি পুরুষ । 

যাহ! আস্বাদনীয় তাহা প্রকৃতি । এই তত্ব পরে আলোচনা 

করিব। ুষী, তদ্বিশেণ, তৎপরিণাম, সর্বত্র ভ্রীলিঙ্গ প্রয়োগ 

বার এ তন্ুটির ইঙ্গিত করিয়াছেন । 

“অন্গুষ্ঠ” অঙ্গু অর্থ হস্ত । তাহাতে প্রধান রূপে স্থিত । 
* অগ্টাধ্যায়ী ৫২১২৭ 
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মাধুরধ্য-বিন্দু। 
পীপপপাপীপাপাগালপালাগশাালাতা ৮৮ ৮৮৮াশ্শ্ীপাী শট 

“পরিমাঁণ”_পরি সম্যকরূপে মান বা মাপ হয় যাহা 

দ্বারবা। লৌকিক দ্রব্যাদির ওজন করণার্থ ব্যবহৃত প্রস্তর 
খগুকে পরিমাণ কহে! শ্রীহরিপুরুষের অন্তনিহিত অনস্ত 
রস সমুদ্রের পরিমাণ হইতেছে যাহ দ্বারা । বদিচ অনন্ভের 

পরিমাণ সম্ভব নহে তথাপি এক দেশ নির্দেশ দ্বারা উদ্দেশ 

সম্ভব। শ্রীহরিপুরুষ অনন্ত-রস-সমুদ্র স্বরূপ । চুষী তাহা, 
নির্দেশ করিতেছে । 

“ত্র পুর্ণং বস্তু দর্শখ্িতুং ন শক্যতে 
তত্রেক দেশ নির্দেশে নৈব উদ্দিশ্যাতে 
অঙ্গুল্যপ্টরে সমুন্দোহয় মিতি বৎ” ইতি শ্রীজীবঃ 

এঁ চুষী যদি শ্রীকরকমলে না রহিত তাহা হইলে কি 

করিয়া! জগভ্জীব সে অনস্তরস মাধুধ্য জানিতে পারিত ? 'তাই 
চুবী রসের নির্দেশক । অতএব কহিয়াছেন “পরিমাণ' । 

'সতী' নিত্যকাল এ মধুর অধরে- সংলগ্রত্ব নিবন্ধন 
£সতী” কহিয়াছেন। মুহুত্ততরেও শ্ীীহরি পুরুষের সঙ্গে এ 

চুধীর বিচ্ছেদ নাই, কারণ এ রসধারায় বিরাম হইলে যে 

মুছুর্তে অনন্ত বিশ্বের অনন্ত ভগবান ভগবতীর লীলারস শুষ্ক 
ও মরুময় হইয়া! পড়িবে । তাই কহিয়াছেন) সতী । 

“মহা রাধা” চুষী শ্রীহরিপুরুষের মহাভাব স্বরূপিনী | 
ব্রজ ও গৌর লীলার সমগ্র রসসমষ্টি। সেইজন্য মহারাধ! 

কহিয়াছেন। ক্রমে এই পদের মাধুরী ব্যক্ত হইবে। 
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মধুভানত 
শশা শালা শীলা অপ 

“ভাবমতা”__ এই শব্দ দ্বারা চুবীর সম্পূর্ণ স্বরূপ পরিব্যক্ত 
করিতেছেন । অনস্তরসমাধুধ্য-বিগ্রহ আশ্রীহরিপুরুব | 

তিনি সাধ করিলেন, নিজ মাধুরীকে পু্থক্ করিয়া উপভোগ 
করিবেন। ইহা আত্মারামের রমণ। তিনি দুই ভাগ 

হইলেন। আপনার অসীম ভাবরাশি নিজ হইতে পুথক্ 

করিলেন । তাহাই চুবী। তাহাই অনাদি কাল ধরির। 

চুবিতেছেন। তাহাই কহিয়াছেন চুষী “ভাবমতী?। 

“গরবে ও অধর চুমি” এই পদদ্বারা কবি চুবীর আর 
একটি অতি অভিনব বেশিষ্ট্য প্রকাশ করিতেছেন । শ্রীশ্রীহরি- 

পুরুষ শিশুবন্ধুই ষে কেবল চুষীকে আন্বাদন করিতেছেন 
তাহা নহে, চুষীও তাহাকে আন্বাদন করিতেছেন । ভগ্তাতা 

ভ্ঞেরকে জানিতেছে আবার জ্ঞেয় ও জ্ঞাতাকে জানিতেছে-_ 
সবই অভূতপূর্ব ও চিত্ত-চমণ্ডকারী । 

“হাসে খেলে লীলাবতী”__-এই চুষীর আস্বাদনই 
পরম শিশুর স্বীয় অন্তনিহিত রস সিন্ধুমাঝে আপনা নিমভ্জন । 

তাহ! হইতেই অনন্ত লীলার স্থগ্রি। ক্রমে তাহা আস্বাদন 

করিব। এই চুষীর আস্বাদনই সর্ব লীলার প্রসূতি -_ তাই 
কহিয়াছেন 'লীলাবতী? | 

“শিশুৰালার আতর গোলাপ”-__শিশুবালা পদদ্বারা 

পরম শিশুবন্ধুর শ্রীশ্রীচরণারবিন্দ রস-পিয়াসী ভক্তকুলকে 
উদ্দেশ করিতেছেন । ভক্ত তাহার প্রিয়তমের সেবার জন্য 
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যত সুন্দর শোভনীয় সৌরভযুক্ত বস্তু আছে ; তাহাই সংগ্রহ 
করিয়া] থাকে । কিন্তু পরম শিশুবন্ধুর সেবাভিলাষী বান্ধব- 

গণের আর কোনও সম্বল নাই। অই চুষীটি প্রাণবধুর হাতে 
তুলিয়া দেওয়া মাত্র । তাহাদের প্রাণধন এ চুষী চুষিয়। 
খুপী হয়েন। তাহা দেখিয়াই তাহারা পরিতৃপ্ত। তাই 

সুগন্ধি পুষ্প, শ্রীতুলসীপত্র, ফলজল, পুজোপকরণ যা” কিছু 
শিশুবালার আদরের-_সে সবই এ এক চুষীতে পধ্যবসাঁন | 

“নিন্মল। গঙ্গ'জল”- বিশুদ্ধ প্রেম। শী শ্ীবন্ধু সেবা 

পরায়ণ ভক্তের বিশুদ্ধ প্রেমের বিবয়_এই একমাত্র চুষী। 

জীবনমন পণ করিয়! তাহার। প্রতিনিয়ত এ চুষীকেই ভালবাসে । 
কারণ চুষী তাহাদের প্রিয়তমের প্রিয়তম বস্তু । 

“সই”-__-সখী-_সঙজিনী। শ্রীবন্ধু প্রেমরস নিমগ্ন হইয়া ভক্ত 
যখন সেবাভিলাষে তাহার প্রাণবন্ধুর সম্মুখীন হয় তখন এই 
জগতের কোন বস্তুটীকে সে স্বীর সঙ্গী করিয়া লয় £ কাহাকে 

সঙ্গে দেখিলে তাহার প্রাণধন সুখী হয়েন? কাহাকে জঙ্গী 

করিয়।৷ লইলে প্রাণনাথের প্রকৃষ্ট সেবা হয় 2 সে এঁ চুষী। 
তাই চুধীকে সই বলিয়াছেন । 

“একান্ন রাগ প্রসবিনী 
রূপান্তরে করতাল মৃদঙ্গ তাখৈ ॥৮ 

অমিয় চুবীর পরিচয় দাতা এতক্ষণে মনের কথা খুলিয়। 
কহিতেছেন। চুষী মহাউদ্ধারণ রসস্বরূপ-_ নিত্যলোকে 

(৩৮ 9 



৮41 
নিত্যকাল শিশুবন্ধুর আন্বাদন-সামগ্ী। একথা বেশ। 

কিন্তু এবার প্রকট লীলায় সে চুষীটি কোথায় গেল ? যে চুবী 
ভক্তগণের একমাত্র সম্বল, একমাত্র সাথী, একমাত্র ভালবাসার 
বন্ত, ষে চুষী লইয়া! তাহারা তাহাদের প্রাণবন্ধুর প্রকুষ্টরূপ 
সেবা করিবে, যে চুষী চুষিয়া শ্রীহরিপুরুষ প্রতিনিয়ত অপার 
আনন্দপয়োধিনীরে ডুবিযা ভাসিয়া মহামহাভাব-দশ।- 

মাধুরী আস্বাদন করেন; এবার প্রকট লীলায় সে চুষীটি 
কোথায় লুকাইল £ চতুর ভক্ত তাই চুষীর রূপান্তর বলিতে- 

ছেন। ব্ূপান্তর অর্থ অন্যরূপ অর্থাৎ স্ুলরূপে না বুঝিয়া যদি 
মূল ধরিয়া সত্যিকার চুষীকে চিনিতে চাঁও, তবে এই ত্রিকাল 

গ্রন্থের সূত্র ছুটি জানিয়া লও। তথাহি শ্রীহস্তলিখিত 

সুত্র-.  “একান্নরাগে মহানাম গান করিতে হয়” 
“মহাউদ্ধারণকে মহানাম কহে ॥” 

চুধীকে মহাউদ্ধারণরস কহিয়াছি। সেই মহাউদ্ধারণ 

রসের স্বরূপ “মহানাম” । সেই মহানাম কি £ তথা শ্রীত্রিকাল 
সুত্র--“মহানামের প্রথম নাম জগদ্ন্ধু নামঃ মহাশামের 

মধ্যনাস পুরুষ, মহানামের শেষ নাম হরি ।” শ্রীশ্রীত্রিকাল 

গ্রন্থ নিত্যতত্ব ব্যক্ত করিয়াছেন ; শ্রীচন্দ্রপাত প্রকট-তত্ত 

বিজ্ঞাপন কর্মরতেছেন। তাই ত্রিকাল গ্রন্থের মতে মহানাম 

'জগদ্ন্ধু পুরুষ হরি” । আদি-_-অনাদির আদি সর্ববশেষতত্ত 

“জগদ্বন্ধু'”, তারপর পুরুষ-রূপ, তারপর হরিনাম । দক্ষিণ দিক 
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াধুরধ্য-বিন্দু। 
হইতে ১২৩ লিখিয়া বামদিক হইতে দেখিলে ৩২১ বলিয়া 
পড়িতে হয়। নিত্য-তন্ব লীলায় থাকিয়া অনুভব করিলে 

এরূপ হয়, তাই লীলায় উণ্টাধারা, প্রকটলীল! নিত্য 

লোকের বিপরীত প্রতিচ্ছায়া। সেইজন্যই চন্দ্রপাত গ্রন্থে 

বিপরীত ক্রম। আগে হরিনাম, তারপর পুরুষ-রূপ তারপর 

প্রকটবিগ্রহ “জগদ্ন্ধু”। নিত্যতত্্র চিন্তার অতীত-_- তাই, 

প্রকট লীলা-স্বরূপই ভজনীয়। অতএব “হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু” 
এইই মহাঁনাম ॥ ইনিই একান্সরাগ প্রসবিনী। অতএব 

শ্রীচুষীর রূপান্তরে আমরা পাইলাম _ 
“হরিপুরুষ জগছন্ধু* 

এই গ্রীমহানাম- আর শ্রীকরতাল ও শ্রীম্ৃদঙ্গ ইহাই চুষীর 
রূপান্তর, অথব। স্থরসাল করতাল ও মধুর মৃদঙ্গ সহযোগে 

একান্নরাগে অবিরত মহানাম কীর্তন-- ইহাই চষী। 

তাখৈ--পদদ্বারা একটী অসীম অনন্ত পরিপূর্ণ প্রেক্সভাব 
প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ সম্পূর্ণ প্রেমোম্মাদ অবস্থায় লক্ষ 
কে সমকালে অগণিত মুদঙ্গ করতাল সংযোগে শ্রীস্ীমহানাম 
মহাকীর্তন_ইহাই চুষীর স্বরূপ । এই পধ্যন্ত চুষী-পরিচয় 

বা চুবীর সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত । 

এখন চুষীর আবরণের কথা। পুর্বেব যে স্ল স্বরূপা- 
বরণের কথা বলিয়াছি তাহা হইতে চুষীরূপা এই আবরণের 
একটু অভিনবত্ব আছে। সর্বপ্রকার বস্তুর স্বরূপই আবুত। 
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অধু-ভাষয | 

সে আবরণ বহিঃপ্রকৃতি বস্তুর উপর অর্পণ করিয়াছেন । 

আর শ্রীহরিপুরুষের এই যে আবরণ, তাহ! তিনি নিজেই 
রচন। করিয়া নিজকে আচ্ছন্ন করিয়াছেন অথবা নিজেই নিজের 

আবরণ হইয়াছেন। নিজ অন্তশিহিত অনন্ত ভুমাধুর্ধা তিনি 
নিজেই আস্বাদন করিতে চাহিতেছেন। নিজেই নিজের 

ভাতা ও জ্ঞেয় হইতেছেন। জ্ঞাতারূপে অনন্তানভ্তময় 

স্বপ্রকাশ চাদযুক্ত অন্বর, আর আবরণরূপে আকাশজোড়। 
মেঘমালা । জেঞেয় ভ্ঞাতার আবরণ হয়। কারণ জ্ঞেয় আছে 

বলিয়াই দে জ্ঞাতা বা জ্ঞাতত্ববিশিষ্ট । বিশেষণবিশিষ্ট 

বস্তরমাত্রেই আবুত। বিশেষণ বস্ত্র প্রকৃতরূপকে ঢাকিয়া 
রাখে । পুর্বে চালিতাবৃক্ষের দৃষ্টান্তস্থলে ইহা উল্লেখ 
রূরিয়াছি, তুমি কাহাকেও দেখিবার কালে যদি তাহাকে না৷ 

দেখিয়া দর্পণে তত্প্রতিবিন্ব দর্শন কর, তবে যেমন ঠিক 
মানুষটাকে দেখা হয় না, তব্রপ কোন বিশেষণ-বিশিষ্ট বস্তুকে 
দেখিলে প্রকৃত বস্তকে স্বূপতঃ দেখ হয় না। অতএব 

চুবীরূপা জ্ঞেয়ের বিদ্যনানতাহেতু আজ শ্রীহরিপুরুষ তজজ্যাতৃত্ব 
বিশিষ্ট হইয়াছেন । এই জ্ভাততা তাহার আবরণ। পরম্পরা 
সম্বন্ধে জ্রেরই আবরণহেতু বা আবরণস্বরূপ। জ্ঞেয় চুবী 

তাহাই ঞসম্বরের আবরণ । ব্শদন্বিনী অন্বরকে আবুত করিতে 

পারে তাই তৎসহ চুষীর তুলন1 হইতেছে, মূলকথা অনন্তানস্তময় 

রসমাধুধ্যবারিধি শ্শ্রীহরিপুরুষ আপন মনে আপনাহারা-_- 
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আধুর্ধ-বিন্ফু। 
তাহাই ভাবুকের ভাষায় পরমশিশুর অমিয় চুষী আস্বাদন, 
রসিকের ভাষায় মহারাধাসহ মহারাস বিলাস, আর 

তাহাই কবির ভাবায় -টাদমণি বন্ধুর কাদন্বিনীর আড়ালে 

আত্মসঙ্জোপন । 

তুমি এখন চাদ বা আকাশ কিছুই দেখিতে পাইবেনা। 

স্থদুর খষিযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া এপধ্যন্ত কেহ দেখিতে পায় 

নাই, কেবল সেই ভূমার একটু আভাব পাইয়া কখনও বা 

সবিশেষ কখনও বা নির্বিবশেষ গাহিয়াছেন। সেইজন্যই 

বেদমন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া এপধ্যন্ত কুত্রীপি প্রাধান্যতঃ 

শ্রীহরিনামতন্ব আলোচিত বা বিশ্লেষিত হয় নাই। সে 

মধুমাধুরী চির আবুতই রহিয়াছে । কেবলমাত্র চুধী জ্ঞেয় 

হইয়াও জ্ঞাতাকে আস্বাদন করিতেছে কাদন্বিনী সাজিয়। 

নিজে আবরণ হইয়াও আবুতকে নিত্যকাল সন্দর্শন করিতেছে । 

আর আজ মাধু্য বিন্দুর কবি, সে কাদন্থিনীর পার্খে রহিয়া 

আবরণ ও আবৃত এই দুইয়ের লীল। মাধুরী উপভোগ 

করিতেছেন । 

কাদম্থিনীর দুইটা স্তর, ছুই স্তরের দুইটা বৈশিষ্ট্য--স্তরমাধুধ্যত্ব 

আর স্থভগত্ব । পরম রমণীয় মাধুরীযুক্ততা আর পরম শোভন 
এয পূর্ণতা ॥ অসমোর্ধ এশ্বধ্যকাদস্থিনীর বৃণ্টিধারাও' অবিরত 
ঝরিতেছে। রসিক কবি মধুলুব্ধ, তাই কেবল স্ুভগ পদ দ্বারা 

তাহা ইঙ্গিতে জানাইয়। তদ্বর্ণনাকে উপেক্ষা! করিয়া অসমোর্ধ 
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নার চাড়া ধারা স্পা সক সাজ এত ক 

রস মাধুধ্যের মুখ্য বৃষ্টিত্রয় সুত্রাকারে বর্ণনা করিতেছেন । 
যথা, 

“প্রথম অমৃতবৃষ্টি রসগোরী 
প্রুবতার1 নিতাব ভাব নিছনী ৷ 

নিছনী--বালাই, পরাকাশ্ঠা। অসুতস্বরূপ রসধারা প্রথমতঃ 

দুইরূপে প্রকাশমান হইলেন ;--রস আর ভাঁব। রসের 
পরামুত্তি গোরা । ভাবের পরাকাষ্ঠী নিতাই। তথ৷ 
শ্রীমতীসংকীর্তনে,_ 

«ভাবপ্রেষ্ঠ আবিষ্ট নিতাই” 
অস্ত যখন আস্বাদনীয় হয়) তখন তাহাকে রস কে। 

সেই রসের প্রতি রসরাজের যে অপরিমিত অনুরাগ, তাহ। যখন 

শ্বসংবেছদশাকে প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত হয় তখন তাহাকে 

ভাব বলে। পরমাম্ৃত স্বরূপ মধুমাধুধ্য বি গ্রহ শ্রী্রীহরিপুরুব, 
তিনিই আপনাকে আপনিই আস্বাদন করিতে মহারাধাস্বরূপা 

চুবীকে নিজ হইতে পৃথক করিয়া চুষীতেছিলেন । এই ষে 
আস্বাছ্ভমান চুষী ইহাই রস। এই রসের ঘুর্তবিগ্রহ শ্রীগৌরাঙগ। 
স্বীয় রসাস্বাদন বিষয়ে শ্রীপ্রীহরিপুরুষের যে অনস্ত অনুরাগ 
তাহা'রই জান্ছলামান নুর্তি শ্রীনিত্যানন্দ। ছুটী ভাই অবিরাম 
এ শ্রীহপ্িপুরুষের মহাউদ্ধারণ রসসিম্ধৃতে ভাসমান । রসিক 
নাগর বর হরিপুরুষ শ্রীবন্ধুন্থন্দর তেমনি অবিরাম শ্রীনিতাই 
গৌর মিলিতাঙ্গ শ্রীমহাউদ্ধারণ চুধীরসে নিমজ্জমান । এ দেখ 
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মাধুর্ধ- -বিন্দু। 

“হ] নিতাই” “হা গৌরাঙ্গ” “হা চৈতন্য নিতাই” *্বন্ধু কবে 
যাবে নদীয়ায়, দুভাই অন্বেষণে” *এস গৌর নিত্যানন্দ 
স্মরণকীর্তন কন্দ হে” গাহিয়া গাহিয়া নয়ন ধারায় বক্ষ প্লাবিত 

করিতেছেন। শ্রীহরিকথা শ্রীমতীসংকীর্্ন এই দুই মহাগ্রন্থ 

যেন সেই নয়ন জলে সিক্ত হইয়! রহিয়াছেন। অগণিত ভক্ত 

হৃদয় তাহাতে নিমগ্ন হইয়া মহাউদ্ধারণের মহাধন্ম পথে 

সর্ববারাধ্য শ্রীহরিপুরুষের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, স্বয়ং 
শ্রীমুখে এ সকল শ্রীগ্রন্থ সন্বন্ধে বলিয়াছেন «প্রভুর গ্রন্থ উদ্ধারণ 
ও মহাউদ্ধারণ।৮ “হরিকথা! মহাউদ্ধারণ গ্রন্থ, হরিকথা! পাঠে 

তোমরা নিন্মল ছাপ সাদা বরফের মত ধবধবে হয়ে 

যাবে? নি থাকৃবেন1।৮ তথা শ্রীহরিকথায় হি 

“প্রভুনিত্যানন্দ চন্দ্র করভ-বিক্রম 

আজানুলম্থিত ভূজকল্পতরুসম 1” 

“প্রবতারা”- রস আর ভাব। রসের রসত্ব ভাবেতে 

পরিব্যক্ত ; ভাব রস-সমাশ্রিত। গৌরের গৌরত্ব নিত্যানন্দে 
পরিব্যক্ত। নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্রগত। অনন্ত ব্রঙ্গাণ্ড রসলোলু; 
গৌররূপে সে রস মুত্তিমান হইয়াছেন। অনন্ত গতিতে “অনন্ত 
অক্ষৌহিণী আকুল হৃদয় সে রসের সন্ধানে ছুটিতেছে ; ভাবধুর্তি 

নিতাই সে রসের ভাগারী-_রসাধিকারী, তথ শ্রীশ্রীপ্রভূর 

শ্রী পদ 
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মধু-ভাব্য ॥ 

“মহানন্দ নিত্যানন্দ ভাবে টলমল ৮ &নিত্যানন্দ পতিত 

পাবন, জীবের ছুর্লভ ধন করে বিতরণ,” “নাম নৌকা 

নিতাই কাণ্ডারী, ভারে ভারে যায পারে পুরুষ নারী” 

অতএব রসময় শ্রীশোৌরাজচন্দ্রকে আস্বাদন করিতে হইলে 

দয়াল নিতাইচাদকে প্রুবলক্ষ্য করিয়া ছুটিতে হইবে । তাই 

নিতাইকে প্রুবতারা কহিয়াছেন। এ দেখুন প্রবতারাকে 
কেন্দ্র করিয়া সভক্তবৃন্দ রসময় কি মনোমোহন নৃত্য 
করিতেছেন !! 

এ নিতাই চাদ নাচিছে। 

নয়নে বারিধারা ঝরিছে ॥ 

আহা, বামে গৌর গদাধর তমোরাশি নাশিছে | 

«* আহা, চারিদিকে ভক্তগণ মঙ্গল গাহিছে ॥ 

আহা, হরিদাস সীতানাথ প্রেম সুধা ঢালিছে। 

আহ, নিত্যানন্দের ুঙ্কারে ত্রিভূবন কাপিছে ॥ 

তুমি শুদ্ধ শান্ত পাপমুক্ত হও, কিন্তু দয়াল নিতাই চাদ 

কুপা না করিলে কি করিয়। শ্রীগৌরচন্দ্রের চরণ স্পর্শ করিবে 
এ ছুলভি ধন শ্রীহরিনাম দ্বারা সর্ববপাঁপ কালিম! মুক্ত 
করিয়ণ' জগাই মাধাইকে লইয়া কে এ গৌরচরণে সমর্পণ 

করিতেছে ৫ 

“হরিনামে মুক্তপাঁপ জগাই মাধাই । 

গৌরপদে করে দান দয়াল নিতাই ॥৮ 
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মাধূর্যঃ-বিচ্দু। 
নিতাই প্রুবতারা-_অনন্ত ব্রন্াণ্ডের একমাত্র শান্তিদাতা । 

জীব শান্তিহারা। তাই নিত্যানন্দ জীবের একমাত্র লক্ষ্য, 
একমাত্র আরাধনীয়, কারণ,_- 

“যেদিগে দেখেন নিত্যানন্দ মহাশয় | 

সেইদিগে মহাপ্রেম ভক্তি বুটি হয় ॥” 
শ্রীচৈতন্ত ভাগবত | অস্ত্য 

৫ম পরিচ্ছেদ | 

শ্রীনিত্যানন্দের করুণাকটাক্ষ হইলেই মহাপ্রেম ভক্তি- 

ধারায় সুশীতল হইবে, তবেই রসনায়ক শ্ীগৌরের রস মাধুর্য 

উপলব্ধি হইবে। আর সেই গৌরনিতাই সম্মিলিত মাধুধ্যই 
মহাউদ্ধারণ অন্ৃতস্বরূপ | শ্রীত্রীপ্রভুও সেইজন্যই 

লিখিয়াছেন,_ “প্রেমানন্দ নিত্যানন্দ পতিত ঈশ্বর |” 

“চৌদ্দভূবনময় নিতাই বিক্রম ।” 
“জয় জয় নিত্যানন্দ উদ্ধার সিদ্ধি। 

অযাচিত দয়াধার কারুণ্য খদ্ধি ॥৮ 

“জয় জয় প্রাণচন্দ্র নিত্যানন্দ রাম” 

কমন কারুণ্যনিধি আনন্দধাম ॥৮ 

নিতাই ফ্রবতারা। নিতাই আচগালে প্রেমদাতা। 

নিতাই কাঙ্গালবেশে কাঙ্গালের আশ্রয় । 

“কেরে কাঙ্গালের বেশে যাচিয়। বেড়ায় । 

প্রেমদাতা নিতাই বুঝি এসেছে এ নদীয়াঁয় ॥৮ 
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“নিতাই নিতাই নিতাই ব'লে চল নদীয়ায়-_ 

যদ্দি শচীর ঘরে নয়নভ'রে হের্বিরে গৌরাঙ্গ রাঁয় 
“আচগ্ালে দিয়ে কোল, বলে ভাই হরিবোল।” 

বিনামুলে বিকাইব ভজ গোরারায় রে ॥” 

নিতাই গ্রুবতার1। কারণ নিত্যানন্দকে লক্ষ্য করিয়া না 

চলিলে গৌরপ্রেম স্থধারস কুত্রাপি ভাগ্যে ঘটিবে না। এই 
যে শ্রীগৌরা স্থন্দরের শ্রীমুখ-বাক্য। 

“নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে। 

দাস হইলেও সে মোর প্রিয় নহে ॥ মধ্য ২০শ। 

ীগৌরাঙ্গের প্রিয়বর্গের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ একমাত্র 
নিত্যনন্দ | 

“জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের প্রিয়তম । 

ত্রিজগতে আর কেহ নাহি তোম। সম ॥ 

প্রীনিত্যানন্দ কেবল গৌরমগুলের ফ্রুবতারা নহেন-_ 
মগ্ডুলেশ্বর শ্রীগৌরচন্দ্রেরও তিনি ফ্রবতারা। শ্রীগৌর ছুটিয়া- 
ছেন নিতাইকে ধরিবেন, শ্রীনিতাই ছুটিয়াছেন শ্রীগৌরকে 
জানিবেন। শআীগৌর নিতাই ছুই মিলিয়! ছুটিয়াছেন শ্রীহরি 

পুরুষকে* আন্বাদন করিবেন। শ্রীহরিপুরুষ চাহিতেছেন 
শ্রীগৌর-নিতাই মিলিতাঙ্গ মহাউদ্ধারণ চুষীরস চুষিবেন । ইহাই 
চমতকার লীলা রহস্য- আরও রহস্য এই যে কেহ কাহাকেও 

জানিতে পারেন নাই । যে যাহাকে জানিতে চায় সে তাহাকে 
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_মাধুর্্য-বিন্দু।, 
জানিতে পারে না, জানিলে আর জানা হয় না। ভাবের 

কিনারা পাওয়া গেলে রসপ্রবাহও যে রুদ্ধ হইয়া যায়। 

তাই অনন্ত ভাবময় শ্রাীনিত্যানন্দ শ্ীগৌরেরও গোপনীয় বস্তু । 
তশুপ্রমাঁণ বথা--আীচৈতন্য ভাগবতে-_ 

“প্রভু বোলে কি বলিল। পণ্ডিত শ্রীবাস। 
নিত্যানন্দ প্রতি তোর এতেক বিশ্বাস ॥ 

মোর গোপ্য নিত্যানন্দ জানিলে সে তুমি। 

তোমারে সন্তুষ্ট হয়্যা বর দিব আমি 1৮ মধ্য ৮ম। 
“রাঘব পণ্ডিত প্রতি শ্রীগৌর সুন্দর । 

নিভৃতে কহিলা কিছু রহস্য উত্তর ॥ 

রাঘব তোমারে আমি নিজ-গোপ্য কই । 

আমার দ্বিতীয় নাহি নিত্যানন্দ বই ॥ 

এই নিত্যানন্দ যেই করায়েন আমারে । 

সে-ই আমি করি এই বলিল তোমারে । 

আমার সকল কন্ধ নিত্যানন্দ দ্বারে । 

এই আমি অকপটে কহিল তোমারে ॥ 

যেই আমি সেই নিত্যানন্দ ভেদ নাই। 

তোমার ঘরেই সব জানিবা এথাই ॥ অস্ত্য ৫ম। 

কখনও দেখি স্থরধুনী তীরে প্রেমের ঠাকুর শু গোরাাদ 
চলিয়াছেন আপন মনে, আর ভাববিহবল নিতাইটাদ 

রহিয়াছেন দক্ষিণে হেমচ্ছত্র ধরিয়া, আবার কখনও দেখি 
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অধু-ভাব্য ৷ 
পা 

প্রেমদাতা শ্রীনিত্যানন্দ অগ্রসর হইতেছেন-_মলবেশে, শিরে 

পাখা ধরিয়া শ্রীনিমাই চলিয়াছেন পিছে পিছে । 
“্বপ্পে দেখে মহা ভাগবতের প্রধান । 

মল্লবেশে নিত্যানন্দ চলে আগুয়ান ॥ 

নিত্যানন্দ মুর্তি দেখে যেন হলধর | 
শিরে পাখা ধরি পাছে যায় বিশ্বস্তর ॥ 

স্বপ্নে প্রভু হাসি বোলে “জানিল! মুরারি । 

আমি যে কনিষ্ঠ মনে বুঝহ বিচারি ॥” মধ্য ২০শ 
তত্রৈব--“মোর দেহ হ'তে মোর নিত্যানন্দ দেহ বড়। 

তোম। সবাস্থানে এই কহিলাম দঢ় ॥, 

তথা -_-শ্রীশ্রীপ্রভূর শীপদ শ্রীমতি সংকীর্তনে _ 
“জয় গৌরাগ্রাজ মহাভূজ ভানুজ বারণ।” 

“হরি ব'লে বাহুতুলে, নাচেরে নিতাই । 

দক্ষিণে আনন্দ ভরে হা রে নিমাই ॥” 

কাজেই কে বড় কে ছোট বুঝিনা, কে আগে কে পিছে 

আছেন জানিতে পারি না তবে এই সার কথা জানিয় ভক্ত 

প্রকাশ করিতেছেন-_-একটা ধারা দুইটি ভাগ--সমান ছইটা 

ভাগ, 'এক বস্ত্র ছুইভাগ ভক্তি বুঝাইতে' | ভেদ অনেক আছে, 

নতুবা দুই রললিবার তাণুপধ্য কি? পক্ষান্তরে ভেদ মোটেই 
নাই, থাকিলে আর একই অমিয়চুষী হইতে প্রকাশ বলিবার 
বিশেষত্ব কি--এই ভেদাভেদ রহস্যময় । 
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মাধুরধ্য-বিন্দু। 
শাশীশ্পিশাশী শী শা্াশশীশশাশিাশীশ 

গৌর না ভজিলে নিতাই বুঝিবেনী, নিতাই না বুঝিলে 
গৌর চিনিবে না--নিতাইগৌররসসাগরে ভগমগ না হইলে 
মহাউদ্ধারণ রস আস্বাদন করিতে পারিবে না। শ্রীশ্রীমহাঁ- 
উদ্ধারণ চুষী রসের এই প্রথম প্রকাশ। 

“হা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মহ! উদ্ধারণ।” 
এই পদে শ্রীশ্রীপ্রভূ, শ্রননমহাপ্রভূকে 'মহাউদ্ধারণ” লিখিয়া 

এই তন্বই পরিব্যক্ত করিয়াছেন । শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ যুগল 
মিলনই মহাউদ্ধারণ রসম্বরূপ। এইবার এই যুগল রসতব্বের 
দ্বিতীয় বৃষ্টির মাধুধ্যানুভব করিব । 
যথা £-- দ্বিতীয়ান্ৃত বৃষ্টি বংশী আলাপ । 

নন্দের বালা শ্রীললিতা পদ্মিনী। 
উদ্ধারণে শৈব্য। বিগ্রহ কমন । 
জড়িত রাধা মহাভাব দামিনী। 

নিত্য লীলাময় শ্রীশ্রীহরিপুরুষ নিত্যকাল নিত্যচুষী শ্ীমহা- 
উদ্ধারণ রসে বিভোর আছেন। প্রপঞ্চে প্রকাশিত হইবার 

কথা কোনও দিনও ভাবেন নাই । “বংশী আলাপ” পদটা 
প্রয়োগ দ্বারা রসিক কবি রসরাজের একটা বাসনার কথা 

ইঞ্জিতে জানাইতেছেন। সেটী জগজ্জীবসহ মিলনেচ্ছা । বংশী 
সেই মিলনের ছ্বারস্বরূপ ৷ 

জীব অবিরত মহামায়ার কলরবে বধির। মধুর মুরলীর বঙ্কার 
দিয়া মুরলীধারী তাহাদিগকে উন্মুখ করিয়া নিজ নিত্যদাস 
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মধু-ভাস্ | 
১৩৮৯০০০৮পী্সপ সপ 

জীবকে নিত্যন্বরূপে স্থিত করেন। ব্রজবাসী কুল-ললনাগণ 
পথ প্রদর্শক । তাহার এ প্রেম মধুময় বংশীধ্বনি লক্ষ্য করিয়। 
আলুথালু বেশে পাগলিনী পারা ছুটিয়া যায় অজ্ঞজীব শতই 
কেবল তাহাদের পদাঙ্ক ধরিয়া অগ্রসর হয়। তাহাই বলিতে 

ছিলাম বংশী মিলনের সেতু । প্রাণবল্লভৈর আচরণ প্রান্তে 
পৌছিতে মাঝে যে বিপুল বাধা-_বাঁশরীর ধ্বনি তাহা চুড়মার 
করিয়! দেয়। 

কুল-ললনার ধৈর্য বিষধর সর্প সদৃশ-_বংশী গরুড় হইয়া 
তাহা! দমন করে, তাহাদের লঙ্জা ভীষণ ব্যাধিসদৃশ বংশী 

ধন্বন্তরি হইয়া সে ব্যাধি নাশ করেন। সাধ্বী রমণীগণের গর্ব 
সাগর সদৃশ । বংশী অগন্ত্য সাজিয়া তাহা গঞ্ডুষে পান করিয়া 

ফেলেন । 
এষ স্্ধ্য ভুজজ সংঘ-দমনানঙ্গে বিহজেশ্বরো 
্রীড়া ব্যাধিযুক্ত বিধুননবিধো তম্বঙ্গি ধবন্বস্তরিঃ। 
সাধবী গর্ববভরাম্বুরাশি চুলুকারস্তে কুস্তোন্তবঃ 
কালিন্দীতট মগ্ডলীষু মুরলীতুণ্ডাদ্ধ নিধণবতি ॥ 

জীবসহ তাহার মিলন ইচ্ছা বা প্রপঞ্চে প্রকট হইবার 

গুপ্তবাসনা যে ক্ষ'উনোম্মুখ হইয়াছে, বংশী আলাপ পদ- 

দ্বারা ভক্ত তাহার ইঙ্গিত করিতেছেন । দ্বিতীয় অস্বত বৃষ্টি 

হইতে বংশীসহ বংশধারী নন্দদুলাল প্রকাশ হুইলেন। সঙ্গে 

আর কে কে আসিলেন, তাহ! পরে বলিব; আগে বংশীটি 
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দ্বার! কোন রাগিণীতে আলাপ হইতেছে তাহাই শুনিয়া লই । 
শ্রীল রূপ গোস্বামি পাদ লিখিতেছেন, চন্দ্রাধরে মুরলীটি 

ধরিয়া আমার শ্যামচাদ যখন পঞ্চমরাগে সবরের হিল্লোল 

তুলিয়া দেন তখন বড়ই আশ্চধ্য হয়। 

“আশ্চধ্যং হস্ত পরস্পর বিপব্যস্ত স্বভাবানামপি 

ভাবানাং ধন্মবিপব্যয়চ” 

প্রতিকূল স্বভাব বস্তসমূহ স্বপ্রতিকূল ধণ্ম্ঁতে স্বধশ্্ম সমপ্ণ 

করিয়া তাহার ধন্ম গ্রহণ করে। যমুনার জলরাশি তরল 
পদার্থ বংশীধ্বনি শুনিয়া সেই জলরাশি স্থির স্তম্তিত হইয়। 

কাঠিন্য প্রাপ্ত হয়। গিরিরাজ গোবদ্ধন কঠিন বস্তু । মুরলীর 

রব শুনিয়! প্রস্তর সমুহ দ্রবভাঁৰ লাভ করতঃ মুদ্তা ধারণ 

করে। জঙ্গমগণ স্থাবর ধন্ম প্রাপ্ত হয়, আর স্থাবর সকল 

মুহুমুহু কম্পিত হইতে থাকে । 

জাত স্তস্ততয়। পয়াংসি সরিতাং কাহিম্তমাপেদিরে, 
গ্লাবাণে ভ্রবভাব সন্বলনতঃ সাক্ষাদমী মার্দবং | 

স্থৈষ্যং বেপথুনা জন মুুরগা জাড্যাদগতিং জঙ্গমাঠ - 

শীং চুম্বতি হস্ত যামুনতটা ক্রীড়াকুটুন্বে হর ॥ ৪ ॥ 

বংশী আলাপ পদটা তৃতীয়! তৎপুরুষ সমাস বদ্ধ; বংশীদ্বার! 

আলাপ। বংশী আলাপ শুনিলে ধেনু সকল পরমস্তখান্ুভব 

করতঃ উদ্ধকর্ণে নাদাভিমুখে প্রধাবিত হয় ; তাহাদের স্তন 
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হইতে প্রচুর ক্ষীর ধারা আ্াবিত হইয়া নবকুস্থমলতা৷ সমুহকে 

সিঞ্চন করে । এ যে, 
আহা এ বাশরী বাজিল। 

ধবলী উল্লাসে সাজিল ॥ 

আহ?! ললিতা চম্পক লতা রাই বেশ রচিল। 

আহা! সখীগণে সন্মিলনে সোহাগিনী চলিল ॥ 

আহা! নীপশিরে পিকবর পঞ্চম গাহিল । 

আহা ! যমুন! আনন্দমন। উঞ্জান বহিল ॥ 
আহ! সখীগণ অগণন বুন্দাবনে পশিল । 

আহা ! যুগলে মাধবীতলে সবে মিলে ঘিরিল। 

আহা! বন্ধু বলে ধরাতলে রতিপতি পড়িল ॥ 

এক বংশী আলাপে এতলীলা শ্রীন্রজে প্রকট হইবে জীব 
অচিরেই সে মুরলীর নাদ শ্রবণে ধন্য হইয়া প্রাণপতির 

দিকে অগ্রসর হইবে, এই আভাস দিবার মানসে নিত্যলীলা 

বর্ণনপর হইয়াও আত্মহার? ভক্ত “বংশী আলাপ” পদটা 
প্রয়োগ করিতে ভুলেন নাই। শ্রস্টীনিতাই গৌরাঙ্গ মিলিতাঙ্গ 

মহাউদ্ধারণ রস স্বরূপ চুধীর দ্বিতীয় প্রকাশ, বংশীধারী শ্রীনন্দ 

দুলাল, তাহার এক দিকে ললিতা ও পন্িনী শ্রাধা, অপর 

দিকে শব্যাদিযুখসহ কমনবিগ্রহ শ্রুচন্দ্রাবলী। 
এ সকল তত্ব ক্রমে আস্বাদন করিব, তৎপুর্কেবে গোরাকে 

গোরী বলিবার ও নন্দলালকে নন্দের বালা বলিবার গুঢ় রহস্ 
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স্পর্শ সা 

ভেদ করিতে প্রয়াস পাইব। পূর্বে বলিয়াছি চুষী মহা'উদ্ধারণ- 
রাসরসেশ্বর শ্রীহরিপুরুষের বিলাস-সামগ্রী। পরম রমণীয় 
অমিয় চুষীতে বিশ্বরমণ শ্রীহরিপুরুষ বিহার করেন । তাই চুষী 
যতবার ষতরূপে আমাদিগকে দেখ! দিয়াছে, সর্বত্রই তাহাতে 

মহাভাবময় উদ্ধারণ প্রকৃতি' ভাব আরোপিত হইয়াছে। 

এইজন্য গোরা ন। বলিয়া বলিয়াছেন «গোরী”, বাল না 

বলিয়া বলিতেছেন “বাঁলা”। শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র পুরুব 
ইহাই আীবৈষ্ঞব সিদ্ধান্ত। এ্শ্রীগৌরহরি ও শীকৃষ্ণচন্দ্রকে 
“গোরী” ও “বালা” বলিয়া শ্রশ্রীহরিপুরুষের মহাভাবময় 
উদ্ধারণ প্রকৃতি” স্বরূপ বর্ণনা! করায় চিরসিদ্ধান্তিত তত্বের 
বৈপরীত্য হইল, এরূপ মনে করিবেন ন1। 

কারণ, পুরুষ-প্রকৃতি এই শব্দদ্ধয় আপেক্ষিক শব্দ 

(২619059 [170) | আস্বাদন" এই শব্দটা শুনিলেই অচ্ছেস্চ 
সম্বন্ধে সন্বন্ধিত তিনটী বস্তুর কথা আমাদের মনে আসে । যখন 
বলি, আমি মধু আস্বাদন করিতেছি, তখন আমি, মধু ও 

রসানুভব এই তিনটা বস্তুর কথা আমাদের মনে আসে। রস 

মাত্রেরই আশ্রয়ালম্বন ও বিষয়ালন্বন আছে। বিষয় ও 
আশ্রয় এই আলম্নদ্বয় না থাকিলে রস রসত্ববিহীন, 

পক্ষান্তরে রস না থাকিলে বিষয় ও আশ্রয় অর্থহীন হইয়া 

থাকে । সংসারের প্রত্যেক বস্তুই প্রমিতির বিষয়! প্রমাতা 

ও প্রমেয় থাকে বলিয়াই প্রমিতি হয়। দর্শনের ভাবায় 
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অধু-ভাষু । 

বলিলে এ প্রমাতাই পুরুষ । প্রমেয় প্রকৃতি, প্রমিতিই রস। 

একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে প্রমেয়ন্তব ও 

প্রমাতৃত্ব বস্তর স্মিরধন্্ নহে, তুলন1 মূলক! কোন না কোন 
বস্তরতে এএ ধন্ম স্থির আছেই । ইহাই দার্শনিকের অনুমান,আর 
তত ত অনুসন্ধানেই সর্বব দর্শনপুরাণের পধ্যবসান। সাংখ্যা- 
চাষ্যগণ একমাত্র জীবাত্মাকেই পুরুষ সাব্যস্ত করিয়। পরিশিষ্ট 
চতুবিংশতি তন্বকে প্রকৃতি ও তাহার পরিণাম স্থানীয় 
সাজাইয়াছেন। কিন্তু পুরুষ-বনুত্ব ্গীকার করিতে কুস্ঠিত হন 
নাই। বৈদান্তিকগণ মহাকাশ ঘটাকাশ দৃষ্টীস্ত দর্শাইয়া 
অসংখ্য জীবাত্মারূপ অসংখ্য পুরুষের অসংখ্যেয়ত্ব ভ্রমজ্ঞানজাত 
প্রমাণিত করিয়াছেন; ও অনন্তবিশ্বকে এক ব্রল্গবিবর্ত 

সিদ্ধান্ত করিয়া পরব্রহ্মকেই একমাত্র পরমপুরুষ ধরিয়। 

লইয়াছেন। মন্তাগত দেখিলেন, জীব অনন্ত সর্বব্যাপী 
হইলে শ্রীভগবানের সহিত সাদৃশ্য প্রযুক্ত ভগবত নিয়ন্িত্ব 
থাকে না। 

অপরিমিত। খ্রবাস্তনুভূতে। যদি সর্ববগতা | 

স্তহি ন শাস্যতেতি নিয়মে গ্রব নেতরথা। 
কাজেই শ্রীমস্তাগবত জীবকে তটস্থা শক্তিমাত্র 

কহিয়া 'ব্রন্দেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্যতে' শ্রোকে 

তিনটী এক বস্ত্র স্বরূপেরই ত্রিবিধ প্রকাশঃ অনুভব বৈলক্ষণ্য- 
হেতুক বলিয়া! বর্ণনা করিয়াছেন ও “কৃষ্ণস্তর ভগবান্ স্বয়ম্” 
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মাধূর্য্-বিন্দু। 

এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন | ব্রহ্ম-সংহিতা ব্রঙ্গকে শ্রীকৃষ্ণেরই 

অঙ্গকাস্তি কিয়! সমাধান করিয়াছেন, কোটী কোটী জগতে 
ষাহার সেই কান্তি কোটী কোটা রূপে ভাসমান, তাহাকেই 

আদি পুরুষ গোবিন্দ জানিয়া প্রণত হইয়াছেন। শ্রীশ্রী প্রভু 
ইহার কোনটিই সম্পূর্ণ রূপে স্বীকার করেন নাই; ব্রহ্ম ও 
পরমাত্মাকে প্রকৃতি কহিয়াছেন । যথা £-- 

“এই পরমাত্মাই প্রাকৃত রাজ্যের শেষ সীম11” শ্রীকৃষ্ণই 
ব্রহ্ম এই তন্ব সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়াছেন,যথা--“পরমাত্মা 
ব্যাণ্ডিরপে বিশ্বের সর্বববস্ততে জল, বায়ুঃ ক্ষিতি, তেজ, 

আকাশ, অণু ও পরমাণুতে সর্বত্র সর্ববদ! বিরাজমান । 

কিন্তু শ্রীরু্ণ সম্বন্ধে ধারণ! স্বতন্ত্র, কৃষ্ণ মায়ায় 
অতীত বস্ত, মায়িক সৃষ্টির সহিত কৃঞ্চের লেশ মাত্র 
সম্পর্ক নাই, কৃষক একলেশ্বর স্বতন্ত্র ঈশ্বর ” শ্রীশ্ীপ্রভু 
বর্ষের একত্ব স্বীকার করেন নাই, যথা, “পরমাত্মা এক নহেঃ 

বছু। যেমন এই একটা স্ষ্টি সংসার তেমনি কৃষ্ণের অনন্ত 
অক্ষৌহিণী স্যন্তি সংসার আছে। হেমন এই স্থষ্টি সংসারে 
এএকটী বিরাট একটী তুরীয় একটি ব্রহ্ম ও একটা 'পরমাত্মা 
আছেন, তেমনি এই অনন্ত অক্ষৌহিণী সি সংসারে অন্ত 

অক্ষৌহিণী সংখ্যক বিরাট তুরীয় ব্রহ্ম ও পরমাস্বা 
আছেন। 
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আীশীপ্রভু ব্রন্মের নিত্যত্ব মানেন নাই । যথা ;-- 

“পরমাত্ব! স্বয়ং অগ্। হইলেও স্€ মাত্র, মহা প্রলয়ে 
লয় হয় | 

শ্ীশ্রীপ্রভূ বন্ধুহরির এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ফলবলাৎ 

বৈদান্তিকের ব্রন্দের পরমপুরুষত্বও খণ্ডিত হয়। ব্রন্ম বন 
হইলে সাংখ্যের বনুপুরুষত্বই ফিরিয়া আসিল। এবং 

মহাগ্রলয়ে লয় হইলে অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইল। বনু অনিত্য 

পুরুষ দেখিয়। দার্শনিকের স্থখ হয় না। একেতে পধ্যবসান 

না হওয়া! পধ্যস্ত অনুসন্ধানের নিবুত্তি নাই। তাই অন্ত 

অক্ষৌহিণী সংখ্যক ব্রহ্ম তুরীয় ও পরমাত্মার ধ্যেয় বস্ত কৃষ্ণই 
পরমপুরুষ এই পধ্যন্ত বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত দাড়াইল। তারপর 
চরি হাজার বতসর পরে যে দিন দেখিলাম, রাধা শ্যাম এক- 

তনু হইয়া রা রা বলিয়া নদীয়ার পথে ধুলায় লুটাইতেছেন 
তখন চরমভোক্তৃত্ব বা পরমপুরুষত্ব আমরা তাহাতেই অর্পণ 

করিয়াছি “রাধাকৃষ্ণ মিলিতাঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গ'”» এই কথাটা 
বুঝিবার জন্য ধরিয়া লইয়াছি, বস্ততঃ মুলতন্ব শ্রীগৌরনিতাই 7 
তাহ। হইতেই ব্রজলীলায় বিকাশ । ছুটী ভাই পর-তত্ব, 
নিত্যসত্যবস্ত। তাহাদেরই অনন্তলীলা বিলাসের একাংশ, 

ব্রজলালা« প্রথম বৃষ্টি শ্রীনিতাইগৌর,তাহ] হইতে দ্বিতীয় বৃষ্টি । 

দ্বিতীয় বৃষ্টি হইতে নন্দদুলাল ও ললিতা প্রভৃতি সখাসখীবৃন্দ, 
তাই নন্দ নন্দনকে «“বালা” বলিয়া! গৌরের পরতন্বতা বিজ্ঞাপন 
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নাধুর্বঃ-বিল্দু। 
করিয়াছেন। তারপর এবার শ্রীশ্রীহরিপুরুষ রসে বিভোর 
হইয়া তাহারই শ্রীলেখনী প্রমাণ বলেচ ্দ্রপাত মাধুর্য-বিন্দুর 
প্রণেতা প্রীস্রীহরিপুরুষকেই পরমাঁতিপরম সর্ববাতীত অবিচিন্ত্য 
পুরুষ বলিয়! জানিয়া_ গোর! না বলিয়৷ “গোরী” বলিয়াছেন। 
ফল কথা, কোনও শান্দ্রের কোনও সিদ্ধান্তই ভূল নহে । আমি 

একটি ক্ষুত্র জীব; কিন্তু আমাকে কেন্দ্র করিয়া যখন আমি এদিক 
ওদিক তাকাই তখন আমি আমাকেই প্রমাতা! ব৷ পুরুষ বলিয়া 
মনে করি। তেমনি পরমাত্মাকে কেন্দ্র ধরিলে এই একটা সমষ্টি 
সংসারের যাবতীয় বস্তু বা জীবাত্মাকে প্রকৃতি বলিতেই হইবে। 

তারপর শ্রীকৃষ্ণকে মধ্যস্থলে রাখিয়া অনন্ত অক্ষোৌহিণী 
সৃষ্টি সংসার পর্যবেক্ষণ করিলে শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ আর 
সব দেবদেবী ব্রহ্মা বিবুঃ মহেশ্বরকে প্রাকৃত বলিয়া বুঝিতে 
পারি। তারপর যদি শ্রীগৌরের দিকে লক্ষ্য স্থির করিয়া 
শ্রীনিত্যানন্দের অযাচিত কৃপা-ক্াত হইয়া অনস্ত শ্রীব্রজ- 
মণ্ডলের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তবে শ্রীগৌরহরিই যে 
একমাত্র পুরুষ ইহা! অনুভব করিতে পারি। তবে এখন 

কোন্টী সর্বশেষ বন্ত, যাহাকে চরম কেন্দ্র বলিয়া জানিব। 
জীবের জানিবার সাধ্য নাই দেখিয়া এ শুনুন স্বয়ং 

কেন্দ্রাধিপতি নিজ পরিচয় কি জানাইয়াছেন 7; ৭ 

“আমি সকলের কেন্দ্র” 
“হরি পুরুষ উদ্ধারণ প্রকাতি”। 
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মধু-ভাম্ত । 

ন্উদ্ধারণ অনস্ত বিগ্রহ” 
কোটী কোটাতে এক অনন্ত হয়।” “অনস্ত 
নামকে নাম কছে, অনস্তানস্ত শামকে মহানশাম কছে।* 

“আমাকে শুধু শ্রীরুঞ্চ কিংবা ভ্রীগৌরাঙ্গ বাললে 
চলিবে না, তবেকি আমি তা নই, তাই বটে, তবে 
তত্ব অতি নিগুঢ় ॥৮ এই নিগুটুতম তন্বানুসন্ধিৎস্থ হইয়া! 
শ্রীপ্রীহরিপুরুষ জগদ্বন্ুন্থন্দরের মহাউদ্ধারণ রস-মাধুয্যকণ! 

অনুভব করিয়া অনন্ত গোৌরমগুল ও অনস্তানন্ত প্রীব্রজমণ্ডলের 
অনন্ত অনন্ত বিগ্রহের দিকে তাকাইযা কোথাও আর 

কাহাকেও পুরুষ বলিয়া দেখিতে বা বুঝিতে বা স্বীকার 
করিতে না পারিয়াই লিখিয়াছেন-_ 

«কহে শিশুরাজ লাজে কিবা! কাজ 

সে যে যুবরাজ গৌর-ধ্যেয় মধুরাজ 
মোহন-মোহন শিশু মহা! মহাউদ্ধারণ ৮ 

আজ সেই ভাবেই অনুপ্রাণিত হইয়া “গোরী” ও “বালা” 

এই পদদ্ধয় প্রয়োগ করিয়াছেন । বান্ধবগণ অনুগত হইয়া 

আন্বাদন করিবেন। বিরুদ্ধবাদিগণের সঙ্গে মিলিয়া জাকুঞ্চন 

করিবেন না। এ দেখুন না, শ্রীহস্তের জাজ্ঘ্ল্যমান অক্ষর 
কয়টি বুষ্ে লইয়া সগৌরবে “চন্দ্রপাত” ঘোষণা! করিতেছেন__ 
এই যে পরিচয় 

“প্রভু প্রভু প্রভু ছে- অনত্তানভ্তময়” 
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৮৯:০৪৯৯ ০ 
ররর [পপর 

একবারের পর ছুইরার, দুইবারের পর তিনবার প্রভু 

বলিবার তাৎপধ্য কি বুঝিয়াছেন ? অনন্তের উপর আবার 

অনন্ত পদ প্রয়োগ করিয়া কি ইঙ্গিত করিতেছেন % যাহারা 

প্রভুকে প্রভু বলিয়া জানিয়াছেন তাহার। প্রভুর শ্রীচরণ বুকে 
ধরিয়া বুঝিতে চেষ্টা করুন। জগতের অন্যান্য যাবতীয় 
বৈষ্ণব বান্ধবম গুলী, ধাহারা আমার উপযুক্ত সিদ্ধান্ত শুনিয়া 
কাণে অঙ্গুলি দিয়া স্থান পরিত্যাগ শ্েয়ক্কর বিবেচনা 

করিতেছেন, তাহাদিগেরও চরণ ধরিয়া একটী নিবেদন 
করিব । 

অনন্ত কোটা জগঘ্বদ্ধাণ্ডের একমাত্র ধ্েয় নিরুপাধি 
মাধুধ্য বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ ; এপধ্যস্ত আপনার সঙ্গে একমত 
আছি। 

তারপর রসরাজ আর “মহাভাব দুই মিলিত হয়! 

হইলেন শ্ীগৌরাঙ্গ__-এপধ্যন্ত উভয়ে স্বীকার করিয়াছি । 
তারপর আমি নুতন কথা বলিয়াছি বটে, আচ্ছা, আপনাকেই 

জিজ্ঞাসা করিব । আপনার রসরাজ আর মহাভাব এই ছুই 

মিলিয়। যদি হইলেন শ্রীগৌরাঙ্গ, তবে শ্রীগৌরানুগত হইয়া 
ব্রজে রাধাকুষ্ণ সেবা! অভিলাষ করেন কেন £ঃ আীগৌরচন্দ্র কি 
সেব্য-তত্ব হইতে পারেন না? শআরীগৌর-নিতাই ভজন করিয়া 

হরেকৃষ্জ মন্ত্র জপ করা হয় কেন £ আীনিতাই গৌরের নাম 
কি জপনীয় হইতে পারেন না ঃ শ্রীগৌরচন্দ্রের পুজা করিতে 
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বসিয়া “ক্লীং কৃষ্ণায় বিদ্মহে দামোদরায় ধীমহি তন্নঃ কৃ 

প্রচোদয়াৎ” পাঠ করি কেন--“রীং গৌরচন্দ্রায় বিদ্মহে 
বিশ্বস্তরায় ধীমহি, তন্নোগৌর প্রচোদয়াৎ”” বা “ক্লীং গৌরায় 
স্বাহা” উচ্চারণ করিলে হয় না কিঃ নিতাই নিতাই বলিয়! 

কাদিয়া শেষটায় “ক্লীং গোপীজন বল্পভায় স্বাহা না বলিয়া 

“এং নিত্যানন্দায় স্বাহাঃ বলিলে ভাল হয় নাকি £ ঞএঁং 
নিত্যানন্দায় বিদ্মহে, সংকষণায় ধীমহি, তন্নোরাম প্রচোদয়াৎ 

কি গায়ত্রী হইতে পারেন না? শ্রীনিতাইর কপাস্সাত হুইয়া 

কৃষ্ণপ্রেমস্থধা লোভে ব্রজের দিকে তাকাইয়। থাকা কেন ? 

এঁ ষে পাশেই শ্রীবিশ্বস্তর আছেন, তিনি কি প্রাপ্য বস্ক হইতে 
পারেন না। এই সকল মিশ্রিত ভাবের তাৎপধ্য বুঝিতে 

পাঁরি না, তাই অর্ববাচীনের মত এই সব নীরস প্রশ্নের অবতারণ। 

করিলাম । শ্রীশ্রীপ্রভু বন্ধুহরি যে শিক্ষ! দিয়াছেন, তাহার 

সার সঙ্কলন করিলে এই পাই ;__ 

শ্রীশ্রীরাধাকুঞ্ণ সেবা করিবে তো? শ্রীবৃন্দাবনে যাও | ব্রজে 

গিয়ে গোপীর আনুগত্য গ্রহণ কর । শ্রীকৃষ্ণমন্ত্, শ্রীকৃষ্ণ গায়ত্রী 

শ্রীগোপীমন্ত্র আছেন তাহাই ভাব, চিন্তা কর, অনুক্ষণ ধ্যান 

কর। অআঅহোরাত্র কষ কষ অর্চিও কষ কঝ্ ডাকিও 
কান্দিও 'গাইও জপিও সেবিও বাসিও আপন করিও । 

“ভজরে অবোধ মন নন্দের কানাই । 

নীলাম্বর হলধর স্ন্দর বলাই ॥ 
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_আধধুর্য-বিল্ফু। 
ভজ শ্রীদাম স্থুবল লবঙ্গ মধুমঙ্গল 

কিন্কিনী কুস্থুমাসব রাখাল সবাই ॥ 
ভজ গিরি গোবদ্ধন, রাধাকুণ্ড বৃন্দাবন, 

ললিতা বিশাখা বুন্দা বিনোদিনী রাই ॥ 

ভজ বুষভানুপুর, নন্দগ্রাম স্থমধুর 

যাবট দ্বাদশ বন বন্ধু বলে তাই ॥ 

শ্রীমতী সংকীর্তন 

আর নবধুগল শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ ভজিবে তো) 
“নিতাই নিতাই নিতাই বলে 

চল নদীয়ায় । 

শচীর ঘরে নয়ন ভরে 

হের্বিরে গৌরাঙ্গ রায় ॥ 
একাঁসনে গৌর গদাধর, 
ললিত ত্রিভঙ্গরূপ অতি মনোহর 7 

রাশি রাশি রবি শশীরে 

পদ নখে শোভা পায় । 

পাশে সব পারিষদগণ, 

হরিদাস রামানন্দ রূপ সনাতন 3 

প্রেমানন্দ নিত্যানন্দরে 

আবেশে অবশকায় । 
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মাস 
শোভে গৌরীদাস গোবিন্দ গোপাল 

রামাই স্থন্দরানন্দ শীবাসদয়াল 

সীতানাথ রঘুনাথরে 

শ্রীজীব বন্ধু সহায় ॥" 

শ্ীগৌরমন্ত্র শ্রীগৌরগায়ত্রী শীনিতাইমন্্র আীনিতাইগায়ত্রী 

রহিয়াছেন ; তাহাই স্মরণ কর, চিন্তন কর, চিন্তামণি শ্রীগৌড 
মগ্ডলভূমি তাহাই কামনা কর। “্হর্ধয়ে গৌরচন্দ্র 
জপিও, গৌর গদ্াধর ধ্যান করিও, স্বরূপ দামোদঘরে 
আত্ম সমর্পণ করিও” ছুইটি বিভিন্ন লীলা-__-বিভিন্নতন্ব 
বিভিন্ন মাধুরী । দুইটি তত্ব সর্ববাংশে এক হইলে-- 

“এসব না মানে যেই করে কৃষ্ণভক্তি। 

কৃষ্ণকুপ। নাই তার নাই তার গতি ॥» 

“হেন কুপাময় চৈতন্য না মানে যেই জন। 
সর্ব্বোস্তম হইলেও অস্থরে গণন ॥% 
“বু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্তন । 

তবু নাহি পায় কৃষ্ণ পদে প্রেমধন ॥ 

“কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভূক্তি মুক্তি দিয়া । 

কভু প্রেমভক্তি না দেয় রাখে লুকাইয়া ॥ 

“হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিল যথাতথা । 
জগাই মাধাই পধ্যন্ত অন্যের কাকথ। 
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_মাধুরধ্য-বিন্দু। 
পপি পরা 

“কৃষ্ণজনাম করে অপরাধের বিচার । 

কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার ॥ 

“চেতম্য নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার | 

নাম লৈলে প্রেমদেন বহে অশ্রুধার ॥% 
দুইটী লীলামাধুরী সর্ববপ্রকারে একই হইলে এই সকল 

মহাজন বাক্যের কিছু তাৎপধ্য থাকে কিঃ শ্রীীপ্রভূবন্ধু 
একদিন, শ্রীমুখে বলিয়াছেন, “অনাদির আদি গোবিন্দ স্বয়ং 
ভগবান শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীক্ীগৌরাঙ্গ 1” দুইটি এক হইলে 
পৃথকৃভাবে উল্লেখ করিবার কোনও প্রয়োজনীয়তা থাকে কি ? 
তাহাই ষদ্দ হইল তবে এখন জিজ্ভ্বাস্য এই যে; আপনার 

্রীগৌরাঙ্গ স্ুন্দরকে যদি দুইভাগ করি, তবে কি পাই? রসরাজ 

শ্রীক্ণণ আর মহাভাবময়ী শ্রীরাধা। এ সত্য পরমসত্য 
সর্ববসারসত্য, কোন্ মু ইহা না মানিবে ? কিন্তু আলোচ্য 

বিষয় এই ষে, অই ছু"টিকে পাইলে পরে আপনার শ্ীগৌরাগ 

কোথায় থাকেন তিনিকি এ ছুই ভাগ হইয়া শৃহ্ মাত্র 
অবশেষ থাকেন, নাকি পৃথকভাবে তাহাকে দেখিতে পাওয়া 
যায়? যদি শুন্য মাত্র অবশেষ থাকেন তবে তেমন গৌরত্ব- 
বিহীন গৌরকে ভজিয়া প্রয়োজন কি? প্রাণ ভরিয়! রাধা- 
গোবিন্দই ভাকিব। আর বদি তেমন মোহনমুর্তিটি দাদা 
নিতাইকে লইয়া অক্ষুপ্রই থাকেন, তবে আমি যদি পুনরায় 

কৌতুক করিয়৷ তাহাকে দুই ভাগ করিয়া! দেখি, তবে কি তিনি 
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অধু-ভাষ্য। 
০০১১০ 

অসন্তুষ্ট হইবেন ? এই ভাবে অনন্ত যুগ ধরিয়া! অনন্ত কোটিভক্ত 
যদি তাহাকে ছুইভাগ করিয়া দেখেন, তবে কি তাহারা 

অনন্ত কোটি রাধাকৃষ্ণ পাইবেন নাঃ আপনি ষদ্দি আপনার 

শ্রীগৌরন্ুন্দরের রাতুল চরণছু'টি আকৃড়ে ধরে বসেই থাকেন, 
তবে আপনার তাহাতে কোন লোকসান হইবে কি? আর 

আপনার প্রাণের দেবতা শ্রীগৌরনিত্যানন্দের অনন্ত দিকে 

সেই অনন্ত রাধাকৃঞ্ণ যদি অনন্ত কাঁল ধরিয়া! নাচিতে থাকেন, 

তাহাতে আপনার নিরানন্দের কোন কারণ আছে কি ? এখন 

আমি যদি এ দৃশ্য দেখিয়া আপনার শ্রীগৌরকে পরমপুরুষ 
বলিয়া অনন্ত কৃষ্ণকে উদ্ধারণ-প্রকৃতি' বলি তবে কোন 

সিদ্ধান্তহানি হইবে কি £ 

এবার আর একটু এগিয়ে শুনুন। ভয় নাই, একেবারেই 
কোন যুক্তি না দিয়া কলমের জোরে প্রভু জগদ্বন্ধুর পরমপুরুবত্ব 
স্থাপন করিয়া আপনাকে স্বীকার করিতে বলিবনা--মার 

বলিলেই বা আপনি শুনিবেন কেন, আর তাহা! শোনা উচিতও 

মনে করিনা । 

আপনার ভঙ্জনীয় শ্রীশ্রীনিতাইগৌর । নিশ্চয়ই 

শ্রীশীনিতান্ুগৌর । কারণ, নিতাই ছাড়িয়া গৌর ভজিলে 

গৌর ভজন হইবে না । গ্রুৰতারা লক্ষ্য ছাড়া হইলে পথ হারা 

হইতে হইবে । শ্রীবৈষ্ণব সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রজলীলায় শ্রীরাধা 
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মাধূর্য-বিন্দু। 
সপ পে আগা পাপা 
রর 

সম্বন্ধে শ্রীুষ্ণের তিনটি বাঞণ অপু । তাহ! পূর্ণ করিতে ছুই 

একাঙ্গ হইয়া আসিলেন। 

“তিনবাঞ্7/ অভিলাষী 

শচীগর্ভে পরকাশি 
সঙ্গে সব পারিষদগণ ॥৮ 

একটু পূর্বেবেই দেখাইয়াছি, “গৌরত্ব' একটি স্বতন্ত্র বস্তু, 
তাহা! রাধাকুঞ্চ-মিলিতাজত্ব মাত্র নহে। তাহা হইলে 

গ্রীগৌড়মণ্ডলে দয়াল নিত্যানন্দ দ্বারে যে প্রেমের আমদানী 

হইয়াছিল ও যাহা গৌরানুগত ভক্তগণের জীবনাধায়ক, তাহা 

রাধাকুষ্ণ যুগলপ্রেমমাত্র নহে-_গৌর প্রেম” নামক একটি 
অভিনব বস্ত। সন্বন্ধ মাত্রেরই অনুযোগী ও প্রতিযোগী 

থাকিবে । «গৌরপ্রেম” যখন একটি নুতন বস্ত আমরা 
পাইলাম, তখন তাহার বিষয় ও আশ্রয় আমাদিগকে জানিতে 

হইবে। বিষয় আর আশ্রয় না বুঝিয়া কোন প্রেনরস 

বুঝিতে চেষ্টা পাওয়া, ভগবান না বুঝিয়া ভাগবত জানার মত 
হাসির কথা মাত্র । গৌর প্রেমের বিষয় “গৌর? ইহা ত 

সহজ বোধ্য। আর তার আশ্রয় গৌর ভক্তগণ ইহা 
বোঝা আপাততঃ সরল হইলেও কিঞ্চিত কাঠিন্য আছে। 

এ আশ্রয়ের মধ্যে একজনকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও অন্যান্য সকলকে 
তাহার কাযুব্যুহ স্বীকার না করিলে রসের পরিপুষ্টি সমাধান- 

যোগ্য হয়না । অনস্তকোটী ভক্ত, সকলেরই 'গৌরপ্রাণ 
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অধু-ভাব্য। 

গৌরধ্যান গৌর সে জীবন” তন্মধ্যে কে সর্বশ্রেষ্ঠ তাহ! আমরা 
কিরূপে জানিব £ কথায় বলে, “যার কথা সেই জানে, অন্য্যে 

বলে অনুমানে | অতএব আমাদিগের পক্ষে অনুমান করা 

ছাঁড়। উপায় নাই ।' অথবা একটি উপায় আছে। শ্রীগৌরাঙ 

দেবের স্বকীয় কোন গ্রন্থ ঘি আমরা পাই তবে তাহ] হইতে 

আমরা এ আশ্রয়শতত্ব প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারিব। এখন 

দেখা যাক স্বয়ং তিনি কোনও গ্রন্থের বক্তা আছেন কিনা 

এই যে- 

“মনুষ্য রচিতে নারে এছে গ্রন্থ ধন্য । 

বুন্দাবন দাসমুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য ॥৮ 

*রসিক-চক্রবর্তি শ্রীলকৃষ্খদাস যে স্বকীয় শ্রীগ্রন্থে “বক্তা- 
শ্ীচৈতন্য” এই পদটি ব্যবহার করিয়াছেন--ইহার মধ্যে একটি 

গুঢ় রহস্য আছে, এ পৰ্যন্ত ষত বৈষ্ণবগ্রন্থ রচিত হইয়াছে, সকলই 
ভক্তগণকর্তৃক ; কাজেই সকলগ্রন্থেই বিষয়তক্ধ শ্রীগৌরাগমাধুরী 
পরিস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু শ্রীচৈতন্য ভাগবত সম্বন্ধে তাহ! নহে 
এই গ্রন্থে ধিনি প্রেমের বিবয়, তিনি তাহার বক্ত! কাজেই এই 
শ্রীগ্রন্থে আশ্রয়তব্বই বিশেবরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে । অতএব 

শ্রীগৌর পরিকর বৃন্দের মধ্যে কে সববশ্রেষ্ঠ তাহা! জানিবার 
উপায় একমাত্র শ্রীচৈতন্য ভাগবত | যাহারা এই শীগ্রস্থ 

আস্বাদন করিয়াছেন--তীাহার1 ধন্য । যাহার এখনও করেন 
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মাধব পাাপপীস্পিা 

নাই, আজ হইতে করুন, মধুপানে মত্ত হইবেন । এখানে আমি 

নিজকে পবিত্র করিবার জ্য গুটিকতক পয়ার উদ্ধার করিব। 
“দেখরে নয়ন ভরি নিতাই স্তন্দর। 

গৌরাঙ্গ-প্রণয়-রসময় পুরন্দর॥ 
“একে সে নিতাই রূপ তাহে গৌর-প্রেম। 

রূপের ছটায় ষেন চুয়ায়েছে হেম ॥৮ 

“একে সে উত্তম দাতা তাহ। গৌর আজ্ঞা পাঞ্ । 
প্রেমের ভাণ্ডার খুলি জগতে বিলায় ॥% 

“গোরা প্রেমে গঠিত নিতাই কলেবর । 

গোরা-রস কমলের মত্ত মধুকর ॥” 

“জয় জয় আদিদেব নিত্যানন্দ রায় ॥% 

“রাট দেশ ইন্দ্র জয় নিত্যানন্দ রায় ॥৮ 

“গৌড় দেশ ইন্দ্র জয় নিত্যানন্দ রায় ॥৮ 

“আমার নিতাই সর্ববন্ধ ষার, 

সে আমার আমি তার, 

দু'টি বাহু তুলি বলে গৌরহরি রে আমার ॥» 

শ্রীচেতম্য মঙ্গলে শ্রীমুখ বাক্য-- 
“একবার নিতত্যানন্দ বলে জন্ম ধ্র। 

সে জন পর্বিত্র হয় সে হয় আমারি ॥” ৪ 

“শুদ্ধ শ্বেতবণ সেই বলাই অনন্ত । 

এবে রসে রাঙ্গা হ'ল বুঝিয়া নিতান্ত ॥ 
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মধু-ভাষ্য। 

লোচন বলে আরে ভাই করি নিবেদন । 

চল সবে ধরি গিয়ে নিতাই চরণ ॥৮ 

এতাবতা৷ আমরা বুঝিলাম, গৌড়মণ্ডলের যে অভিনব বস্তু 

«গৌর প্রেম” গ্রগৌরহরি তাহার বিষয় আর শ্রানিত্যানন্দ 

তাহার আশ্রয় । তাহাই বদি হইল, তবে যে কারণে শ্রীকৃষ্ণকে 

কহিতে হইয়াছিল, 

“বিষয় জাতীয় স্থখ আমার আম্বাদ । 

আম হৈতে কোটা গুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ ॥ 
আশ্রয় জাতীয় স্বখ পাইতে মন ধায়। 

যত আম্বাদিতে নারি কি করি উপায় ॥ 

কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয় । 
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয় ॥” 

যে কারণে শ্রীকষ্ণচন্দ্র স্বমাধুষ্য দেখিয়া বিচার করিতেছেন-_ 

«এই এক শুন আর লোভের প্রকার । 

স্বমাধুর্য দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার ॥ 
অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ মৌর মধুরিম]। 

ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা ॥ 

দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী । 

আঙ্বাদিতে লোভ হয় আস্বাদিতে নারি ॥ 

বিচার করিয়ে ষদি আস্বাদ উপায় । 

রাধিকা স্বরূপ হৈতে তবে মন ধায় ॥” 
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যে কারণ শ্রীকুষ্চচন্দ্র মনে মনে এ সাধ মিটাইবাঁর জন্য 
ভাবিতেছেন-_ 

“মোরে আম্বাদিয়া রাধার যে স্থুখ তাহ! লাগি মন ধায়। 

রাই কানু দ্োহে, এক তন করি, আবার নামিব ধরায় ॥% 

ঠিক সেই সেই কারণে গৌড়মগণ্ডলে গৌর হরির তিনটি বাগ 
অপূর্ণ, ও তাহা পুরণের জন্য নিতাই সহ তাহার মহামিল্ন 
স্বীকার করিতেই হইবে । কারণ এই ষে, প্রেমের বিষয় আর 

আশ্রয় যাব দুইটি থাকিবে তাবৎ এ বাঞ্ঠাত্রয় খাকিবে-__ 

থাকিবেই থাকিবে । হউন না “কুষ্স্ত ভগবান স্বয়ং» তথাপি 

এ তিন বাঞ্ছার বেল৷ তিনি অপুর্ণ। হউন বা পুর্ণতর বিগ্রহ 
গ্রীগৌরহরি রাইকান্ু একতন্ু তথাপি শ্রীনিতাই টাদ 
সম্বন্ধে এ তিন বাঞ্চায় তিনি অপূর্ণ । কারণ যাব ছুইটি 
তাবগ অপূর্ণ-_যাব€ অপূর্ণ তাবৎ দুইটি । আশ্রয় ও বিষয়ের 

শেষ মিলন সর্বশেষ মহামহাঁমিলন স্বীকার না করিলে 

আমরা পূর্ণতম বিগ্রহ পাইব না। এ ষে “মোর গোপ্য 

নিত্যানন্দ”। “তোমারে আমি নিজগোপ্য কহি” এঁ সকল 

ইঙ্গিত এ তন্বকেই পরিব্যক্ত করে। আপনি এ পূর্ণ পুর্ণতম 
নব বিগ্রহকে “হরিপুরুষ জগছ্বন্ধু” বলুন না বলুন সে আলাদা 

কথা, তবে সেই সর্বব-তন্বমিলিতাঙ্গ নবীন বিগ্রহ হইতে যে 
অনন্ত কোটি নিতাই গৌরাঙ্গ বাহির হইয়া অনন্তকাল ধরিয়। 
তাহাকে পরিক্রমণ করিতে পারেন তাহা স্বীকার করিতেই 
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হইবে। তাহা হইলে সেই অপূর্ব বিগ্রহকে সকলের কেন্দ্র 
ও একমাত্র পুরুষোত্তমও অঙ্গীকার করিতে হইবে। কেহ 
তাহাকে প্প্রভু জগদ্বন্ধু* বলিয়া জানিয়াছেন, তাই অবিরাম 

“হরিপুরুষ জগদ্ন্ধু মহাউদ্ধারণ” গাহিতেছেন, আর গোর! 
না বলিয়া বলিয়াছেন “গোরী”, আপনি তাহা জানেন নাই 

তাই স্বীষ্ধ অজ্ঞরত। হেতুক ভাগ্যকে নিন্দা করিতে পারেন, কিন্তু 
এই সিদ্ধান্ত সন্বন্ধে কিছু মন্তব্য করিবার অধিকার আছে কি? 

যাহা! হউক, সে অধিকার থাকুক আর না থাকুক দ্বিতীয় 

অস্ত বুষ্টির কথা শুনিতে বাধা কি £ তবে আপনি বখন 

এতদূর পধ্যন্ত ধৈধ্য ধরিয়া আমার সঙ্গে অগ্রসর হইতেছেন, 
আপনার উপস্থিত আর একটি আশঙ্কা নিরাকরণ করিয়াই 
উভয়ে দ্বিতীয়াস্ৃত বৃষ্টি আস্বাদন করিব। এখন একট কথ 
হইতে পারে এই থে, প্রেম থাকিলেই যদি তার আশ্রয় ও বিষয় 

থাকে-_আর বিষয় ও আশ্রয় থাকিলেই যদি অপূর্ণতা আসে 

এবং তাহার পূরণার্থ পুনমিলনের প্রয়োজনীয়তা থাকে তবে 
এই প্রভু জগদ্ন্ধুও তো বন্ধুনিষ্ঠ বান্ধব মণ্ডলীর প্রেমের 
বিষয় । বিবয় থাকিলে আশ্রয় অবশ্যই আছে : দুই থাকিলেই 

অপু তা থাকিল। আর অপূর্ণতা থাকিলেই পুনরার আর 
একটা বিগ্রহ স্বীকার করিতে হইবে । সেখানেও এরূপ হইবে 
ও চিরকাল ধরিয়া অনবস্থা রহিবে। এই প্রশ্মের সমাধান 

করিতে হইলে মাদৃশ বাচালের পক্ষে অনেক বাগাড়ম্বর কর। 

" (৭১ ) 



মাঘুর্যয-বিন্দু। 

ছাড়া উপায় নাই। তাই শ্রীজীপ্রভু নিজে এ সম্বন্ধে কি 
জানাইয়াছেন, অল্প কথায় তাহাই বলিয়া উপসংহার করিব । 

“আমি একক সব্ধ্ব সমষ্টি” “কেহ যেন আমার জন্য 
নিতাই অদ্বৈত না সাজে, এবার আমার একাধারেই 
সব।” “ছুই লীলার সর্ব সমষ্টি শক্তিসম্পন্ন যিনি 
তিনিই শ্রীন্রীপ্রভু জগদন্ধু, আমি সেইরে সেই” 
“1175 1118 00110118110 01 211] 11111115. 

পাঠক মহাশয়, এস্যলে ৪1] [11059 অর্থে আশ্রয় ও বিষয় 
বুিম্া লউন। তবে আর গোলমাল থাকিবে না। অনবস্থার 
ভয় থাকিবে না। তবে কি শ্রীবন্ধুপ্রেমের কেহ আশ্রয় 
নাই £-তবে সে কেমন প্রেম? আছে, নিশ্চয়ই, এই 
যে মহাবাণী $-- | 

“মি হরিনামের, এভিন্ন আর কা'রো নই” 
“তোমরা হরিনাম ক'রে আমাকে তোমাদের সঙ্গে 
মিশিয়ে লও” 

“হরিনাম”__আশ্রয়। আর প্প্রভু জগদন্ধু” বিষয় 
তাহাই “হরিনাম প্রভু জগদ্বন্ধু 1৮ আনুন এখন জয় জগদন্ধ 
বলিয়৷ দদ্বিতীয়াম্বত বৃষ্টির কথা শুনি,ণ- | 

প্রথমত: বংশীসহ নন্দেরবালা প্রকাশ হইলেন তারপর 

শ্ীললিতা পদ্মিনী । শ্রী _ বুন্দা। শ্রিধাতুর অর্থ সেবা করাক্কিপ, 

প্রত্যয়টী কর্তৃবাচ্যে স্বীকার করিলে যিনি প্রকৃষ্ট সেবা! করেন 

€( ৭২ 0) 



মধু-ভাব্য। 

তিনিই শ্রী। দৃতীরূপে যিনি রাধাকৃষ্ণজের ।মিলন স্থখ সম্ভোগ 
প্রধানতঃ সংঘটন করেন তিনি শ্রী- বুন্দাই সেই শ্রীপদবাচ্য । 
অথবা কলম্মবাচ্যেই ক্কিপ। যিনি সেবিত হয়েন। রাধা- 
বিরহ কাতর শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ বিরহ-কাতরা শ্রীরাধা পরস্পর 

মিলন প্রত্যাশায় যাহার সেব। করেন) ধাহার সন্তুষ্টি বিধান 

করেন-_তিনি শ্রীবন্দা, দৌত্যকাধ্যে বুন্দা বড় হুচতুর1 ঠিক 

বীরের মত কাধ্যকুশলা--তাই বুন্দার আর একটা নাম বীর! । 
তথাহি শ্রীহরি কথায় £-_ 

“রাই কিলো পাব পরাণ জুড়াব 

দয়! কর রে রে বীর1। 

রাই চাদ মোর, মুইলেো৷ চকোর 

প্রাণেশ্বরী কি অধীর] ॥ 

“দুতী আগে ক্ষমা মাগে দারুণ হতাশ 
রাই ভিক্ষা কৃষ্ণ রক্ষা! লহ প্যারীপাশ ॥ 

পীতবাস গলে হাস বুন্দা তরে বাসে। 

প্রবল মানসানল পদতলে আসে ॥ 

(পদ ধরিতে চাঁয়রে ) € বিদগধ ভুল হল )। 

“ছুকরে আদরে দৃতী প্রবোধে সখায়। 
শএ্রখনি মিলাব ধনী মাধবী ছায়ায় ॥ 

(হ্যাদে এস এস গে!) (এখনি দেখাব রাই ) 

পন্সিনী শ্রীরাধা । পদ্মিনী অর্থ সর্বপ্রকার সুলক্ষণা রমণী । 

্ (৭৩) 



আধুর্যয-বিন্দু। 

ভবতি কমলনেত্র! নাসিক ক্ষুত্র রন্ধ1। 

কিশলয় করযুগা দীর্ঘকেশী কৃশাঙী ॥ 
সুছ্ুবচন স্থুশীল৷ নৃত্যগীতানুরক্তা। 

, সকল তনু স্ুবেশা পদ্মিনী পদ্মগন্ধা ॥ 

ইহার প্রত্যেকটি লক্ষণ শ্রীমতিতে বিরাজমান । অতএব 

পন্মিনীপদে শ্রীমতিই বিবক্ষিত। অথবা সর্ববাঙ্গে পল্ম যার 

তিনি পদ্মিনী ব! পল্মাবতী-_তথা শ্রীশ্রী প্রভূর শ্রীপদ 
“কত ফুল ফোটেরে, রাইধনের প্রতি অঙ্গ । 

কলিকা কোরক রঙ্গ কুমুদ কমল সঙ্গ ॥৮ 

অন্যত্র-_নাভিপন্ম, মুখপন্স, আখিপন্সম তার 

(একি পন্ম বনগে! ) (এক রাই পন্মে এতপন্স )। 

অথবা তিনি সতত প্রেম পদ্মবনে শ্রীকৃষ্ণসহ বিহার করেন 
এইজন্য তিনি পদ্মিনী । 

অতএব শ্ীললিতা পদ্মিনী অর্থ শ্রীরাধা বীরা ও ললিতা । 

বীরা ও ললিতা শ্রীরাধার এই ছুইটা মুর্তি । 
_ সুন্দীর দলে ললিতা মিলিয়া গেলে বুঝিবা দ্বিতীয়া রাধা 
হইয়া থাকেন। ললিতা শ্রীরাধার অন্তনিহিত মহাভাবের 
মুত্তি। শ্রীরাধা শান্তাদি পঞ্চভাবে প্রতিনিয়ত" প্রাণবল্লভ 
আশীকৃষ্ণের সেবা করেন । শ্রীললিত1 দেই পঞ্চভাবের প্রকট 

প্রতিমা । যথা শ্রীত্রিকালে__ 

€ ৭৪ ) 



মধু-ভাব্। 
পপ আপ আপা 

“ললিতা স্ন্দরীর পঞ্চভাব অর্থাৎ শান্ত দাস্ত বাসল্য 
সখ্য মধুর ॥ 

শীশ্রীপ্রভৃবন্ধু রাধা হইতে ললিতার বিকাশ দেখাইয়াছেন 
আবার ললিত হইতেও শ্রীরাধার প্রকাশের ইঙ্গিত করিয়াছেন। 

যথা শ্রীত্রকালে “ত্রকালের প্রথম ললিতা সুন্দরীর বিগ্রহ” 

ললিতা যেন শ্রীরাধার অন্তরের মধ্যস্থিত একটী অভিনব ভাবের 

পুস্তলী। প্রস্ফুটিত এঁ পুষ্পটা যেমন প্রথমে কুঁড়িরূপে ছিল 
আশীরাধাও যেমন তেমনি আগে ললিতারূপেই ছিলেন এইজন্তাই 

ললিতাকে প্রথম বিগ্রহ কহিয়াছেন। শ্যাম নাগরকে কুপ্তে 

পাইলে তাহাকে বুকে তুলিয়া লইতে শ্রীমতী যেন ললিতা 
হইয়া যান। আর প্রাণবধূ দুরে গমন করিলে শ্রীমতি 
পাঁগলিনীপারা হইয়া তাহাকে নিভৃত কুঞ্জে আনিবাঁর জন্য 
ছুটিতে আরম্ভ করেন- ছুটিতে ছুটিতে শ্রীমতি বৃন্দা হইয়া যান। 
বৃুন্দাবনে আনিতে হইলে বৃন্দা, ললিত মাধণকে সেবা করিতে 

হইলে ললিতাদুই মিলিয়া পদ্মিনী শ্রীরাধা। ইহারা 
শীকুষ্ধের বামপার্থে। এবার দক্ষিণ পার্খ্ দর্শন করিব । 

“উদ্ধারণে শৈব্যা বিগ্রহ কমন । 
জড়িত রাধা মহ1ভাব দামিনী ॥ 

স্থমধুর কবিত্ব, গভীর দার্শনিক তত্ব ও লীলারস এ তিনের 
অপূর্বৰ সশ্মিলনে এই পয়ার সমূহ বিরচিত। বান্ধবগণ ধেধ্য- 
হারা হইবেন না । আমি মুঢ় জীব, কপাশক্তি অনুযায়ী 

্ €( ৭৫ ) 



মাধূর্যয-বিন্দু। 
লস পাস 

সাধামত পরিবেশন করিব। ভাষায় সবটুকু ফুটাইতে পারিব 

না! ভক্তগণ ভাবটা ধরিয়াই তৃপ্ত থাকিবেন এই প্রার্থন! ৷ 
কমন -কম্ ধাতুর অর্থ বাঞ্ছ৷ করা । কর্তৃবাচ্যে বা কর্ম 

বাচ্যে অপ. প্রত্যয় করিয়। পদটা নিষ্পন্ন হইয়াছে । যিনি বাঞ্া 

করেন- পরম বাঞ্ঠিত বস্তুকে ধিনি সতত বাগ! করেন তিনি 

কমন বিগ্রহ । তিনি শ্রীচন্দ্রাবলী । অগণিত ব্রজবালা । কেহই 

শীকষ্ণকে কামনা করেনা-_সকলেই শীরাধাকৃষ্ণ কামনা 
করেন। 

রাধাসহ ক্রীড়। রস বৃদ্ধির কারণ। 

আর সব গোপীগণ রসোপকরণ ॥ 

কৃষ্ণের বল্ভা রাধা কৃষ্-প্রাণধন । 

তাহ! বিনু স্থখহেতু নহে গোপীগণ ॥ 

কিন্তু চন্দ্রাবলী তাদৃশ নহেন। তিনি নিজেই শ্রীকৃষ্ণকে 

প্রার্থনা করেন। তিনি শ্রীরাধার অনুগতা নহেন। তিনি 
যুধেশ্বরী । শৈব্যা, ভত্রা, লক্মমী তাহার গণ। তিনি দ্বিতীয়া 
শ্রীরাধার তুল্য! । তথাহি শ্রীউজ্জ্বল নীলমণে কৃষ্ণবল্লভা। 
প্রকরণে--৩৩ শ্লোক । 

রাধাচন্দ্রাবলী মুখ্যাঃ প্রোক্তা নিত্য প্রিয়া ব্রজে। 
কৃষ্ণবন্লিত্যসৌন্দর্য বৈদগ্ধ্য! দিগুণা শ্রয়ঃ ॥ 

উভয়ের সৌন্দর্য্য ও বৈদগ্যাদি গুণ ঠিক শ্রীকৃষ্ণেরই অনুরূপ ॥ 

€ ৭৬ ) 



অধু-ভাষ্য । 

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গস্থন্দর আপন রসমাধূর্্য আপনি আশ্বাদন 
করিতে চাহেন। ভক্তগণ মনে রাখিবেন নিত্য-লীলাতন্ 

বণিত হইতেছে, নিত্যলোকে আীআ্রীগৌরনিত্যানন্দ হইতে 
শ্রীকঞ্চলীলার বিকাশ দেখান হইতেছে.। শ্রীহরিপুরুষের 
মহামহাভাব হইতে শ্রীশ্রীনিতাইগৌর প্রকাশিত হইয়াছেন । 

এবার শ্রীগৌরের মহাভাব হইতে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা, ললিতা, 
বুন্দা ও কুন্দ প্রকাশিত হইলেন। এইজন্যই 'শ্ীরাধারুষ্ণ 

সহোদর সহোদরা”, একই গৌর মহাভাবরূপ উদর হইতে 

দুটী প্রকাশ হইয়াছেন। মহাভাব হইতে আগে মহাভাব, 

পরে তাহা হইতে রসময় প্রকাশিত হইয়া থাকেন এইজন্যাই 
নিতাই গোৌরাগ্রজ, এইজগ্যই “জ্যেষ্ঠা রাধা! কনিষ্ঠ কঝ।৮ 

প্রীভূর মনে বড় সাধ স্বীয় রসসমুদ্র স্বয়ং আস্বাদন করিবেন; 
তাই পঞ্চরূপে প্রকাশ হইলেন । 

প্রীনিত্যানন্দ গৌরগতপ্রাণ। প্রাণগোর1 ছাড়া তিনি 
আর কিছুই জানেন না। নিত্যকাল গোরাঠাদের আনন্দ- 

বিধান করিতেই নিত্যানন্দ আপনাহার1 ! তথাহি-_ 
“বিনামূলে বিকাইব ভজ গোরারায় রে |” 

“মধুর সুণালভূজ নিতাই ফিরায় ॥” 

(গৌরপ্রেম ভরে রে) 
নিত্যানন্দ পতিত পাবন 

যুগের ছুল ভধন করে বিতরণ 

(৭৭ ৭) 



মা ধূর্য্য-বিন্দু। 

(ঘরে ঘরে প্রেম যাচেরে ) 

(সকলে করে নিস্তার ) (এ প্রভু নিতাই ) 

আজ প্রাণগোর। ম্বীয় রসমাধুরী আস্বাদন করিতে রাধা- 
শ্যামরূপে তন্ময় হইতেছেন দেখিয়া শ্ীনিত্যানন্দও লীলার 

পরিপুষ্টি বিধান করিতে বত্রবান হইলেন। গোপীগণ পরিবৃত 

হইয়া আজ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মধুর রসসন্তোগ করিতেছেন । এই 

সম্ভোগ বিষয়ে সখীগণই প্রধান সহায়ক । সবখীগণ শ্রারাধার 

কায়ব্যহ স্বরূপ। শ্ররাধার অঙ্গ হইতেই তাহ।দের প্রকাশ 

হইয়াছে । সখীগণের সহায়তা চারিপ্রকারে নিষ্পন্ন হয় । 
আসাং চতুবিবধো ভেদঃ সর্ববাসাং ব্রজহুভ্রবাং। 
স্তাঁ স্বপক্ষ সুহৃৎপক্ষ তটস্থ প্রতিপক্ষকঃ ॥ 

্রীরাধাকৃব্চের স্থখবিধানার্থ সখীগণ এই চারিভাবে অবস্থান 

করেন । কেহ স্ুহৃৎপক্ষ, কেহ স্বপক্ষ, কেহ তটস্থ, কেহবা 

বিপক্ষ । এতন্মধ্যে স্বপক্ষ ও বিপক্ষই রসের প্রকৃষ্ট পরিপোবক 
“ঘ্বোৌ স্বপক্ষবিপক্ষৌ চ ভেদাবেব রসপ্রদৌ ৮ ললিতা, 

বিশাখা, বুন্দা কুন্দ, ইন্দ্ুলেখা, রঙগদেবী, স্ুদেবী সকলে 

প্রকাশিত হইলেন | কেহ স্ুহ্ৃত) কেহ স্বপক্ষ সাজিয়। শ্রকুষ্জের 

স্থখবিধানার্থ নান! বৈচিত্র্য উৎপাদন করিতে লাগিলেন । কিন্তু 

বিপক্ষ সাঁজবার সামর্থ্য কাহারও নাই । শ্রীনিত্যানন্দ দেখিলেন 

বিপক্ষ না থাকিলে রসপুগ্রি হয়না, প্রাণগোরার রসাম্বাদন 
পূর্ণরূপে হয়না । তাই স্বীয় মহাভাব হইতে “শৈব্যা চন্দ্রাবলী 
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মধু-ভাষ্। 
পপির 

লক্ষ্মী মঞ্জু সরম্বতী” এই পঞ্চগোপীরূপ প্রকাশিত 
করিলেন । শ্রীচন্দ্রাবলী ও তাহার এইগণ না থাকিলে খণ্ডিত 
মান, বিপ্রলদ্ধা) ছল্ম, ঈর্ষা, চাপল, অসুয়া, মসর, অমর্ষ, গর্বব, 
ইত্যাদি ভাবসকল শ্রীকৃষ্ণের আস্াদনীয় হইত ন1। বলিতে কি 
যে লীলায় শ্রীরাধাকৃষ্চের . প্রেমরসসাগর উচ্ছলিত__সেই 
দশমদশাও চন্দ্রা না থাকিলে উদযাপিত হইতন1। শ্যামঠাদের 
বামদিকে শ্রীললিতা ও পদ্মিনী রাধা, দক্ষিণদিকে শ্রীশৈব্যা ও 
কমন বিগ্রহ চন্দ্রাবলী। এই রূপটী ভাবিলে সমগ্র ব্রজরসটা 

আত্বাদনীয় হইবে । এই চিত্রটী লক্ষ্য করিয়াই ই্রস্রীত্রিকাল- 

গ্রন্থে শ্রীআপ্রভু সুত্র লিখিয়াছেন,_- 
নামের প্রথম নাম শ্রীললিতা নাম, 

* নামের শেষ নাম শ্রীশৈব্যা নাম, 
নামের মধ্যনাম কঝনাম |” 

শ্রীরাধার গণ ধাহারা তাহারা জানেন শ্রীকৃষ্ণ গ্রীরাধাতেই 

অধিক অনুরক্তু | শ্রীচন্দ্রার গণ ধাহার' তাহার! জানেন শ্রীকৃষ্ণ 

চন্দ্রাবলীকেই বেশী ভালবাসেন । একদ। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচন্দ্রাকে 

বাম লইয়া! একটী কুগঞ্জ মাঝারে উপবিষ্ট আছেন, সমীপে 
পদ্মা শৈব্যা প্রভৃতি চন্দ্রার সখীবুন্দ ঘিরিয়া রহিয়া' উভয়ের 

বদনমধু ঞগান্বাদন করিতেছেন, এমন ময় শ্রীবুন্দাসহ 

প্রীললিতা আসিলেন। ললিতাকে দেখিয়া পল্ম। ব্যঙ্গ করিয়া 
কহিলেন, 

রি (৭৯ ) 



আধুরধ্য-বিন্দু | 
পাপ 

“সহি ললিদে মচ্চরিয়ং অচ্চরিয়ং 
তুমং কৃখু অনুরাহ ভনিজ্জসি তা কীস 
অভ্জ রাহাঁএ উঅদয়ং বিনা উদ্দিদাসি ॥৮ 

সখি ললিতে, এ বড় আশ্চধ্য, লোকে তোমাকে অনুরাধা 

বলিয়। থাকে, তবে আজ কেন রাধার উদয় না হইতেই তুমি 

উদ্দিতা হইয়াছ ? অর্থাৎ এই দেখ প্রাণকৃষ্জ তোমাদের রাধার 

সঙ্গে মিলিত না হইয়া চন্দ্রার সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন-_তুমি 

এখানে আসিলে কেন £ 

প্রীললিতা পরম! বিদু বী, তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন,-- 
রোলম্বী নিকুরম্বং চন্বতি গণ্ডং পিপাসয়া যস্ত। 
সরতি তৃষ্ণার্তঃ সরসীং স করান্দ্রস্তং পুনর্নহি সা ॥ 

দেখ ভ্রমরী সকল কর্ণাঘাতে মুহুমুণছু অনান্দ্রিতা হইয়াও যে 

করীন্দ্রের গণ্ডে গিয়া চুম্বন করে দেই করীন্দ্র আবার 

তৃষ্জার্ত হইয়৷ সরসীর প্রতিধাবমান হয়, কিন্তু সরসী কখনও 

করীন্দ্রের নিকট আসেনা, অর্থাৎ তোমর। যেমন কৃষ্ণকর্তৃক 
অনান্রিতা হইয়ও বারন্বার প্রেম প্রার্থনা করিয়1 শ্রীকৃষ্ণের 

নিকট অভিপার কর, কিন্তু তাহার স্ুখলেশ উৎপাদন 
করিতে পার না, প্রত্যুত উদ্বেগই বিস্তার করিয়া! থাক, শ্ীরাধা 
তব্রপ নহেন। পরম-ন্্খাস্বাদনের [নমিত্ত শ্রী কষ্ণই শ্রীরাধার 
নিকট অভিসার করিয়া থাকেন, ললিতার এই কথায় আপনাকে 

৬:৮০ ) 



মধু-ভাক্ক। 
রা 
পাপন 

পরাজিভা মনে করিয়া পল্মা তখন শৈব্যাকে কহিলেন । সখি, 
আমার একটী প্রহেলিকার অর্থ বলত ?-_ 

*চিত্তকল অন্মি লিহিদাকারে হই মাহবস্সদা” 

চিত্র-ফলকে লিখিত হইয়া কে সর্ববদ! মাধবের হস্তে বিরাজ 
করিতেছে ? 

শৈব্যা উত্তর করিলেন, __“সখি, চন্দ্রীবলী”। 
স্থচতুরা ললিত তখন বুন্দাকে কহিলেনঠ_- 

“বৃন্দে, পিয়সহি কিমহি কখাএ লকৃখিজ.ই 

মাহবে৷ ভূঅনে ॥ 

বল দেখি ভূবন মধ্যে কাহার নামে মাধব শোভা পাইয়া 
থাকেন £ বৃন্দ! কহিলেন,_-“সখি ! রাধা ভিখায়া”__রাধানামে | 
পদ্ম» এবারও জয়লাভ করিতে ন। পারিয়া কহিলেন ;-- সখি 

শৈব্যা ! আর প্রহেলিক' প্রসঙ্গের প্রয়োজন নাই । এখন 
কমলেক্ষণ কর অর্থাৎ প্রাকুষ্ঠরূপ ভ্রমর কর্তৃক পীতমধু চন্দ্রাকে 

দর্শন কর। শেব্যা কহিলেন, সখি, বিকশিতা কুমুদিনী তাবৎ 

কালই ভ্রমরের আমোদ বিস্তার করিয়া খাকে যাবহু পঙ্গু 

শ্রেণীর প্রতি তাহার দৃষ্টিপাত না হয়। এস্থলে ভ্রমর পদ 
দ্বারা শ্ীকৃষ্ণকে ও পদ্ম পদে চন্দ্রাকে ও কুমুদিনী পদে রাধাকে 
লক্ষ্য করিত্যেছন । অর্থাৎ যাব কুঞ্ণ চক্দ্রাবলীর আস্বাদন 

ন! পায়েন তাবৎ পধ্যন্তই রাধাসহ বিহার করেন । পল্ম 

কহিলেন, সখি ! সত্যই কহিয়াছ, এসন্বন্ছে প্রমাণ দেখ, 

০-৮ (৮১ ) 



'সাবুর্ধয-বিল্যু।_ 
বিজ্জ্বোদন্তী রাহ] পেকৃখিজ্জুই ভাব তার আালীহিং 

গঅনে তমাল সামে ন বাব চন্দ্রাীঅলীপফ্ফুরই ॥ 
“তমালের ম্যায় শ্যামবর্ণ গগনে তারাবলীর সহিত রাধ। 

অর্থাৎ বিশীখ। নক্ষত্র শোভ। পাইয়া থাকে; চন্দ্র উদয় হইলে 

নক্ষত্র মলিন ও নিষ্প্রাভ হইয়া পড়ে ।, 

এরই শ্লোক শুনিয়া ললিতা হাসিয়া! উঠিলেন। প্রাকৃত 

ছাড়িয়া একটু চেষ্টা করিয়া সংস্কত ভাষাতেই বলিতে 
লাগিলেন, 

সহচরি বুষভানু জায়াঃ 

প্রাহুর্ভাবে বরত্বিষৌপগতে । 

'চন্দ্রাবলী শতাম্যপি 

ভবন্তি নিধৃতি কান্তীনি ॥ 

*হে সহচরি ! বুষভানুজ। অর্থাৎ বুষরাশিস্থ ভানু জনিত 

উৎকৃষ্ট কান্তির প্রাহূর্ভাব হইলে শত শত চন্দ্রাবলীও মলিন- 
প্রভা হইয়! থাকে ।” পথে ঘাটে উভয় পক্ষের সখীগণের 

দেখা সাক্ষাৎ হইলে এইরূপ রসিকতা যুক্ত বাক্যালাপ 'আমর! 
প্রায়শঃ শুনিতে পাই । 

আমাদের শ্রীকুষ্ণচন্দ্র রাধাকে দেখিয়া যেমন *ন্ুখী চন্দ্রাকে 
দেখিয়াও প্রায় তেমনই স্থখী বলিয়া মনে হয় । এই যে গভীর 

কাস্তারে চন্দ্রাকে দেখিয়া কি কহিতেছেন-_ 

€ ৮২ ) 



মধূ-ভাব্য 
পপ 

লাস 

“স্বয়ং মম লোচনেন্দীবর চন্দ্রিকা চন্দ্রাবলী” 

প্রিয়ে ! চন্দ্স্তব মুখবিম্বং চন্দ্রা নখরাঁণি কুগুলে চন্দ্র । 
নবচন্দ্রস্ত ললাটং সত্যং চন্দ্রাবলী ব্বমসি ॥ 

তোমার মুখমণ্ডল, নখ শ্রেণী কুগুল্দ্বর এবং ভাল দেশ 

সকলই চন্দ্রন্বরূপ অতএব বথার্থ তোমার নাম চন্দ্রাবলী | 

যথার্থেয়ং বাণী তব চকিত সারঙ্গঈ-নয়নে 

স্বর্ণালঙ্কারো মধুরয়তি যত্তে শ্রুতিযুগম্। 
মুখেন্দোরন্তন্তে বহিরপি স্বর্ণ চ্যুতিরিয়ং 
মমশ্রোত্র দ্বন্্ং নয়ন যুগলথণকুলয়তি ॥ 

“হে চকিত ম্বগনয়নে ! স্বর্ণালঙ্কার তোমার কর্ণযুগকে 
যে মাধুধ্যশালিন করিয়াছে একথা সত্য কেননা ত্বদীয় মুখ- 
চন্সের অন্তর ও বাহুর হইতে স্ুবর্ণক্ষরণ হইয়া অর্থাত মুখ- 
মধা হইতে সুন্দর অক্ষর ও মুখ চন্দ্রের বাহির ও গণ্ুস্থল হইতে 

সুষ্টুকান্তি প্রকাশ হইয়া আমার কর্ণযুগল ও নয়নযুগল আকুল 
করিতেছে । 

সে ষাহা হউক আমাদের পদকর্তাগণ ও রসিক ভক্তগণ 

শ্রীরাধাকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন । উভয়েই অধিক প্রিয়তমা, 
তথাপি রাধা সর্ববথা অধিকা । 

জয়োরপ্যুভায়ো মধ্যে রাধিকা! সর্ববর্থাধিকা । 
মহাভাব স্বরূপেয়ং গুণৈরতি বরীয়সি ॥ 

কারণ শ্রীরাধায় শ্ীগৌরের মহাভাবের অভিব্যক্তি, আর 

(৮৩) 



শি এ পা ই আসার পাপা পপ সপ ঞ 

শ্রীচন্দ্রাবলীতে শ্রীনিত্যানন্দের মহাভাবের প্রকাশ । ভক্তগণ 
সকলেই শ্রীমতির স্বপক্গ সাজিয়া ভজন করেন! কাজেই 
ললিতাদির যুখানুগত্য গ্রহণ করিয়া সকলেই চন্দ্রাকে 
সর্নবনাশী দূর হও, গণিক। ইত্যাদি বলিয়া কৌতুকাবহ গালিবর্ষণ 
করিয়াছেন । বস্তুতঃ দুইই সমান! দ্বিতীয় অস্ত বুষিতে 
আমর] কি পাইলাম, একদিকে শ্রীমতির যুখ, অপরদিকে 
জ্রীচন্দ্রার যুখ, মধ্যস্থলে শ্যামনাগর; এই দ্বিতীয় যুখটার প্রকাশে 
কি ফল হইল? তাহাই বলিতেছেন প্উদ্ধারণে” 

উদ্ধারণ দ্বিতীয়াম্ত বৃষ্টির শেষ ফল। মহ] উদ্ধারণ চুষীরস 

শ্রীশ্ীহরিপুরুবের আস্বাদনের বস্ত। তাহ যখন গড়াইয়া আসিয়! 
জীবের আস্বাদনযোগ্য হইল, তখন তাহার নাম উদ্ধারণ। এই 

উদ্ধারণই প্রথম সোপান । শ্রীশ্রীহরিপুরুষের শ্রীচরণ-প্রাস্তে 
পৌছিতে উদ্ধারণই প্রথম প্রধান ও একমাত্র অবলম্বন । তাহাই 
শ্রীত্রিকাল গ্রন্থে ব্যক্ত করিয়াছেন যথখা__-“উদ্ধারণকে বিষ্ভা 

কছে; মহা উদ্ধারণকে সিদ্ধি কনে। চরম ও পরম বাঞ্ছিত- 

ধন মহাউদ্ধারণ রস। উদ্ধীরণ সেই কলপ্রাপ্তির শিক্ষালয় 

স্বরূপ । উদ্ধারণ মহাউদ্ধারণের প্রাপক । পুনশ্চ ডঁদ্ধারণ 

মহাউদ্ধারণে নিহিত থাকায় উদ্ধারণ প্রাপাবস্তুও বটে। এই 

উদ্ধারণের স্বরূপ আন্বাদন করিবার পুর্বে “উদ্ধারণ প্রকৃতি” 

“উদ্ধারণ অবতার প্রকৃতি নহেন””াঁ এই আপাত বিরুদ্ধার্থক 
7 এই সু্রটা শরীত্রিকাল গ্রস্থোক্ত নহে, অন্ত সময়ে অন্যত্র প্রকাশ 

করিয়াছেন। 



সুত্রঘয়ের তাতপধ্য কিঞ্ি অনুধাবন করিবার প্রয়াস পাইব। 
পুর্বেব নন্দের বালার ভাব্যপ্রসঙ্গে পুরুবপ্রকুতি তন্থ কিঞ্িু 
আলোচনা করিয়াছি। চরমভোক্ভত্ইই পুরুষত্ব এই কথা 

সেখানে উক্ত হইয়াচে। শ্রীহরিপুরুষ সর্ববশে ভোক্তা, 
সর্বশেষ প্রমাতা কাজেই তিনিই একমাত্র পুরুষ । আর সব 
প্রকৃতি, এই সিদ্ধান্ত সেখানে দেখাইয়াছি। এখন কথ! 
হইতেছে এই ষে সাংখ্য শাস্ত্রের পুরুষের মত আমাদের এই 
পুরুষ যদি সম্পূর্ণ নিলিগ্ত হইতেন তবে সিদ্ধান্ত বহল থাকিত। 
আমাদের পুরুষ মায়ার অতীত, মায়িক স্গ্টির সহিত তাহার 
লেশমাত্র সম্পর্ক নাই, তিনি প্রকৃতির পরপারে অথচ তিনি 

ভোক্তা, ইহার সামঞ্জস্য কিরূপে হয়? ভোক্ত। বা প্রমাতার 

ভোজনীয় বা প্রমেয় কিছু আছেই, আর সে ভোজনীয় বস্ত 
নিশ্চয়ই তাহা হইতে ভিন্ন । অথচ আমর বলিয়াছি তাহা 

হইতে ভিন্ন যা কিছু সবই প্রকৃতি । মতএব সেই তোজনীয় 
বস্তর প্রকৃতিত্থ সিদ্ধ হয়। পুনশ্চ কহিয়াছি। প্রকৃতির সঙ্গে 
তার লেশ মাত্র সন্বন্ধ নাই অথচ এ আস্থাদনীয় বস্তর সঙ্গে 
তাহার সম্বন্ধ ন! থাকিলে তিনি ভোক্তা হইতে পারেন না 

কাজেই শ্রাহরর পুরুষত্বই সিদ্ধ হয় না। এই সমস্যা সমাধানের 
জম্য শ্রীপ্রীপ্রন্ভু পুর্বেবাক্ত সুত্রদ্ধয়ের অবতারণা করিয়াছেন । 
এই সুত্রদ্ধয়ের মন্মার্থ এই যে প্রকুতি ছুই প্রকার । উদ্ধারণ- 
প্রক্রতি, আর জড় প্রকৃতি । 

(৮৫ ) 



মাধুর্য -বিন্দু। 
সপ সপ পা পা 

এই দ্বিবিধত্বের হেতু মায়ার দ্বৈবিধ্য। মায়াও ছুই প্রকার 
যোগমায়া ও মহামায়া । 'মায়িক স্ষ্টি কথাটা বলিলেই 
বুঝিতে হইবে জড় প্রকৃতির বিকারভূত মহামায়ার রাজ্য। 
উদ্ধারণ তাদৃশ মায়ার রাজ্যের বস্তু নহে, কাজেই উদ্ধারণ 
প্রকৃতি নহেন। যোগমায়ার একটি আলাদা নিত্য রাজ্য 
আছে। সেই রাজ্যের বন্তজাত শ্রীহরি পুরুষের আস্বাদনীয়। 
'তৎুসম্টিম্বূপ মহাউদ্ধারণ %। জীব তটস্থশক্তিবিশেষ | 

* পৌর্বাপর্ধ্য না বুঝিলে কোন স্ত্রেরই তাৎপর্য্য বুঝ। যায় না। 
“হরিপুরুষ* এই হ্ত্রটির পরেই “উদ্ধারণ প্রকৃতি” সুত্রটি লিখিয়াছেন। 
উদ্দেশ্ত এই যে, শ্রীহরির “পুরুষত্ব” সিদ্ধির জন্য বে বস্তটুকু আশ্বাদনীয় 

স্বীকার করিতে হুইবে তাহা উদ্ধারণ বা উদ্ধারণ-প্রকৃতি। আমরা 

পুর্বব হইতে শী বস্তুকে মহাউদ্ধারণ কহিয়াছি। উদ্ধারণে মহাউদ্ধারণের 

ংশত্ব থাকায় ইহাতে কোন অসানঞ্জস্ত হয়না । তবে উদ্ধার কেবল 

মহাউদ্ধারণের অংশমাত্র নহে । মহাউদ্ধারণ উপেয়, উদ্ধারণ উপাম্-_ 

উপায়ত্ব নিবন্ধন লীলাঁয় তটস্থাখ্য শক্তির সঙ্গে কিঞিৎ সম্পর্কান্থিত। 
উদ্ধারণ মায়। অমায়ায় সন্ধিস্থলে । তুমি মায়িক জীব, মায়া কাটাইতে 

চাওতে। “উদ্ধারণ ধর» তন্ত্রমন্ত্র যোগযাগ শেষ বেদ পর্ধাস্ত *“ঠত্ত গুণ্য 
বিষয়াঃ” অর্থাৎ মারিক, একমাত্র উদ্ধারণ তোমাকে মারাতীত রাজোর 

সংবাদ দিবে । এর কনক প্রতিমা প্যারী শ্রীকৃষ্ণের বিহনে দশমদশায় 
ভূমে গড়াগড়ি যাইতেছেন । তুমি তাহার হুঃখে হুঃখিত হইয়| “হায় হায়” 

করিতে পারিবে কি? ইহার নামই উদ্ধারণ ধরা । চন্দ্রা আর শৈব্যা 
তোমাকে পথ দেখাইয়া দিবে । 



জীবশক্তি সীমাবদ্ধ, তাই মহাউদ্ধারণ রসের আত্বাদন কদাপি 

জীবের ভাগ্যে ঘটে না বা ঘটিত না। বংশী আলাপে জীব 

উন্মুখ হইত, ছুটিয়া আসিত কিন্তু মিলিতে পারিত না-_-তাই 
উদ্ধারণের অবতারণ | 

যোগমায়। আর মহামায়ার সংষোগস্থলে রহিয়া উদ্ধারণ 

পরাপ্রকৃতি আর অপর! প্রকৃতির ভেদক রেখা স্থানীয় 

হইয়াছেন। তাই উদ্ধারণ প্রকৃতি, আবার প্রকৃতি নহেন। 

পরাপ্রকৃতি শ্রীরাধা,--অপরা প্রকৃতি শ্রীচন্দ্রা_উদ্ধারণ ছুইটির 

মিলনাতক । তাহাই লিখিতেছেন-- 

“জড়িত রাধা মহাভাব দামিনী” 
অরুণোদয়ে কুঞ্জ ভঙ্গ হয়-_গোধুলীতে মিলন হয়। এই 

প্রপঞ্চ স্্রির প্রাঞ্কালে যে কুঞ্জভঙ্গ হইয়াছে অবসানে তার 
মিলন হইবে । মায়িক বস্তমাত্রই মিলনে বাধ! দেয় । মায়িক- 

স্ষ্টি মিলনের অন্তরায়__মায়া সম্পূর্ণরূপে তিরোভূত হইলে 
মিলন হয়। অতএব মায়া বিপক্ষ । চন্দ্রা মুত্তিমতী বিপক্ষতা ; 

চন্দ্র! জীব-জগতের প্রতীক । 

সযুথ যুখেশ্বরী চন্দ্রা যখন রাধা মহাভাব জড়িত হইবে 
তখনই উদ্ধারণের প্রকাশ হইবে । স্বপক্ষ বিপক্ষের মিলন 

কিরূপে সম্ভব ? মিলনে সে মিলন হয় না, তাই বিরহের দ্বারা 
সেই মিলন উদ্ভাপিত হয়। ভক্তগণ, পূর্বের সেই চিত্রটী মনে 
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আধুর্য্য-বিন্দু। 

করুন। একদিকে রাধা আর ললিতা, আর একদিকে শৈব্যা 
আর চন্দ্রা, মাঝে শ্যামসখা। আম্বন আমরা অবক্রুর বুদ্ধি 
হইয়। এ লীল। দর্শন করিতে করিতে মাঝখান হইতে শ্যাম- 

ধনকে সরাইয়! লই--এখন রাধা মহাভাব দামিনীর ছটা 

চন্দ্রার অঙ্গে পড়িবে নাকি ৭ মাঝে এ ঘনশ্যাম ছিলেন 

বাধা, শ্যাম জানিতেন যে তিনি প্রতিবন্ধক । তাই শ্রম 

লুকাইলেন । মধুরায় গেলেন--ওকথা আমর। মানিনা, কারণ 
বুন্দাবনচন্দ্র বুন্দাবন ছাড়িয়া কস্মিন্কালেও যান না। চন্দ্রাকে 

রাধা মহাভাব জড়িত করিতে আড়ালে লুকাইলেন। ইচ্ছা 
শক্তিদ্বারে লীলা হয়। ইচ্ছাময় আপন ইচ্ছাশক্তিকে পৃথক্ 

করিয়া মুরায় প্রেরণ করিলেন । তথায় ক্ষীরোদশায়ী চিন্মায় 
মহাবিষুকওর সঙ্গে সংযোগে মথুরা ও দ্বারকা লীলা হইল। 
ব্রজেন্্নন্দন যিনি, তিনি ইচ্ছা শক্তিকে পরিহার করিয়া ব্রজে 

রহিলেন। ইচ্ছাশক্তির সহায়তা মুখ্যতঃ না থাকিলে লীলার 
প্রকাশ-স্বভাবতা থাকে না। কাজেই গোপীগণ প্রাণকাস্তকে 

দেখিতে না পাইয়। বিরহ সিন্ধুমাঝে ডুবিতে লাগিলেন । . সেই 
বিরহের শেষ পরিণতি দশমদশ1 । আজ দশমীতে স্বত্যুর 
কোলে শ্রীমতী । আজ বড় হ্থন্দর দিন। নিত্যযুগল শ্রীনিতাই- 
শৌর বুঝি নিত্য-মিলন ভাল না বাসিয়াই পুথক সাজিয়াছেন। 
পৃথক না হইলে মিলনের সুখ কোথায়? গৌরমণ্ডলে নিত্য 
মিলন, তাই পৃথক্ হুইতে ব্রজমগুলে প্রকট হুইয়াছেন,_শ্রীমতী 
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বাতা | 
শশা শপ পীপাশীপিশািটীীপশাশীপীাল 

আর শ্রীচন্দ্রা। আজ শ্রীনিতাই গৌরের মিলনানন্দ উদযাপিত 
হইবে । চিরমিলিত তাহারা, সাধ করিয়া চির বিচ্ছেদের 
ছল্মবেশ পরিয়াছিলেন- আজ দশমে সে মুখোস খুলিয়া গেল। 

শ্রীরাধা এ পধ্যন্ত চন্দ্রার সঙ্গে মিশেন নাই। কোনদিন 
ভাল করিয়া চন্দ্রার মুখখানা দেখেন নাই। একদিন গোবদ্ধন 
শিলায় নিজ প্রতিবিন্ব দেখিয়া বিরহোম্মাদ অবস্থায় নিজ 

প্রতিবিম্বকেই “চন্দ্রা” মনে জানিয়া বলিয়াছিলেন-__ 

“সান্দ্ৈ সুন্দরী বুন্দশো 
হরিপরিষ্জৈ রিদং মজলং 

দৃষ্ং হে হত রাধয়াহজমনয়া 
দিষ্ট্যা্ চন্দ্রাবলি। 

দ্রাগেনাং নিহিতেন কণ্টমভিতঃ 
শীর্ণেন কংসদ্বিষঃ 

কর্ণোত্তংস স্থুগন্ধিনা নিজভূজ- 
দ্বান্দ্েন সন্ধুক্ষয় ॥ ২৯ € হুরিবল্লুভ। প্রকরণ । ) 

হে সুন্দরি ! তুমি শ্রীহরিসহ বহুবার আলিঙ্গন করিয়াছ। 
তাহাতেই তোমার এই অঙ্গ মঙলযুক্তা হইয়াছে! যাহা 

হউক, সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, তোমার এই অঙ্গ আমার 
নেত্রগোচর হইল। অতএব হে সখি তদীয় এ শীর্ণবাহু যাহা 

ংসরিপুধ্ কর্ণোৎপলের সৌরভ বহন করিতেছে তাহাঘ্বারা 
আমার ক্টদেশ সর্নবতোভাবে বেষ্টন করতঃ আমাকে 

জীবিতা কর। 
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আধুর্যয-বিল্চু। 

শ্রীরাধার এই আক্ষেপোক্তি হইতে আমরা বুঝিতে পারি 
যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন সময় রাধ! ও চন্দ্রায় বিপক্ষতা ঘটে 
কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিশ্লেষদশ! উপস্থিত হইলেই এঁ দুইজন 
আবার স্সেহভাব সম্পন্ন হয়। রূপমঞ্জরী শ্রীলরূপ বলিয়াছেন-__ 

ক্ষিপেন্মিথেো বিজাতীয় ভাবয়োরেষ পক্ষয়োঃ 
ঈধাদীন্ সপরিবারান্ যোগে স্বপ্রেষ্ঠতুউটয়ে। 
অতএব হি বিশ্লেষে স্সেহস্তাসাং প্রকাশতে ॥ 

পরমত্রেন্ট শ্রীকৃষের তুষ্টি নিমিত্ত স্বীয় পরিবারবর্গ ঈর্ধাদিকে 
ংযোগ সময়ে পরস্পর বিজাতীয় ভাব পক্ষদ্বয়ে নিক্ষেপ করে, 

পরন্থু পরস্পর এ ভাবদিগের বিশ্লেষ দশাতে ন্েহভাব প্রকটিত 
করিয়া দেয় ॥ 

আজ ম্বত্যুর কোলে শয়ন করিয়া শীরাধা শৈব্যাকে 
কহিলেন-_ 

“গাও হরি নাম শৈব্যা হরি নাম গাও । 

হরিনাম লয়ে মাগে। চন্দ্রা কাছে যাও ॥ 

(তারে নাম দিও ম1) (সে বড় বেমুখ মা )৮ 

(শ্ীহরি কথ!) 

চন্দ্রাও শ্যামবরহে জর জর তনু । তথাপি রাধা-বিদ্বেষ 

ঘুচে নাই। আজ শৈব্যা আসিয়া ভাকিলেন, তখন সঙ্জল 
নয়নে চমকিতা হইয়া ঈাড়াইলেন, তারপর আবার কি জানি 
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সভার! 
কি ভাবিয়। আর অগ্রসর হইলেন না, চিত্রাপিতের মত স্থির 

হইয়া রহিলেন | বিলম্ব দেখিয়। শ্রীরাধা বৃন্দাকে পাঠাইলেন-_- 
“বৃন্দা ডাকে চন্দ্রা আয় বন্ধু পতনে* 

( শ্রীহরি কথ! ) 

বন্দা গিয়। চন্দ্রার হাত দু'টি ধরিয়। শ্রীরাধার কুঞ্জে লইয়া 
আ-দলেন। শ্রীরাধার কুপ্তে চন্দ্রা আর কোন কালে আসেন 

নাই। আজ আর সে চন্দ্রা নাই, সে রাধাও নাই । 

“চন্দ্রাবলী শৈব্যা লন্মবী পড়ে রাধাপদে। 

কেলিকিল৷ সরস্বতী সমন্বরে জলদে '” 
(শ্রীহরি কথা ) 

তখন শ্ররাধা অতি ক্ষীণকণ্টে কহিলেন, 

“চন্দ্রাবলী শৈব্যা তোর পুর্ণ মনস্কাম | 
আমার নীল রতন তোদের দিলাম ॥৮ 

( শ্রীহরি কথা ) 

চন্দ্রাবলীরও নীলরতন আছে। কিন্ত সে চন্দ্রাবল্লভ | 

রাধাবল্লভকে চন্দ্রা চাহিত না; আজ শ্রীরাধা তাহার প্রাণ- 

কান্তকে চন্দ্রার করে সমর্পণ করিয়া! কহিলেন, 

্ “তোরা কুঞ্ণ বল মা 

কু নাম হরি নাম ॥৮ 
( শ্রীহরি কথা) 

চন্দ্রাও অবিরাম কুঞ্ণ কুষ্ণ বলিয়। কাদিতেন, ডাকিতেন। 

কিন্তু ডাকিলে কি হইবে সে ডাকে মদন মোহন শ্রীকৃষ্ণ 
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মাধূর্য্য-বিল্দু। 
৮৬ দি ০৮০০০০পপসুল নক জ 

বিনোদেনীকে লইয়। তাহার কুঞ্জে উদয় হইতে পারিতেন না 

তাই চোরের মত একাই আসিতেন। কারণ চন্দ্রার সংস্কার 

হয় নাই । চন্দ্রা অদীক্ষিতা। আজ চন্দ্রার গুরুকরণ হইল । 

শ্রীমতির নিকট হইতে চন্দ্রা কৃষ্ণ নাম-মন্ত্র গ্রহণ করিলেন । 

শ্রীবাধা কহিলেন-_ হায়রে ! এই মিলনটা৷ যদি আর কিছুদিন 
আগে হইত তবে কত স্থুখের হইত ! আজ কিনা শেষকালে, 

একেবারে চরমে-__ 

“চরমে তোদের গুরু হ'লাম এখন” 

(শ্রীহরি কথ!) 

সে যাহ। হউক গুরু দক্ষিণাটি দিও-_ 

“(এই দক্ষিণা দাও) (সংকীর্তন প্রচারণ) 1৮ 

( শ্রীহরি কথ ) 

আজ চন্দ্রা হৃদয়ভরিয়া রাধাকৃষ্চ আকিয়া লইলেন, 

রাধার চরণ ধরিয়া রাধাশ্মামের জয় গ্রাহিলেন। আগামীতে 
শৈব্য। লক্ষী মঞ্জু সরস্বতীর সঙ্গে একত্র মিলিতা হইয়া প্রাণ 
ভরিয়া দক্ষিণা দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন--ইহাকেই বলি 

চন্দ্রাউদ্ধার। এই উদ্ধারণ ধার! ঢালিয়া দিতেই নিত্য- 
গোলোক ছাড়িয়া ধাম শ্রবৃন্দাবনে প্রকট হইবেন--মুলে তাই 
“উদ্ধারণে” পদটা প্রযুক্ত হইয়াছে । - 

এইবার আমর! তৃতীয়ান্বত বৃষ্টির কথা বলিব ও পর পর 
তিনটা ধার। বর্ষণে যে একটি অমিয়-সাগর গড়িয়া! উঠিল, তাহ! 
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মধু-ভাম্য। 

কোথায় কিভাবে রহিল তাহাই জানিতে পারিব । যথা 

“তৃতীর'মৃত বৃষ্টি ধামত্রয় । 

মহানাম, অমিয়-সাগর-মেখলা ॥৮ 
প্রত্যেক বাক্যে দুইটি অংশ থাকে, উদ্দেশ্ট আর বিধেম্ব। 

যুসন্বন্ধে উদ্দিষ্ট হইতেছে তাহ] উদ্দেশ্য, যাহা বিহিত হইতেছে 
তাহা বিধেয় । উক্ত স্থলে “মহানাম” পদটি উদেশ্য বা মুখ্য 

বিশেষ্য | ভক্ত শ্রীহরি অন্বরে টাদমণি বন্ধুকে দেখিয়াছেন, 
বন্ধুর অধরে মহাউদ্ধারণ-চুষী প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহা! 

হইতে লাবণ্য ধারার ক্ষরণ অনুভব করিয়াছেন, দেখিয়াছেন-_ 

প্রথম ধারায় শ্রীগৌরনিতাই ও দ্বিতীয় ধারায় রাধাকুষ্ণচন্দ্রাদি 
প্রকটিত হইয়া মগ্ডলাকারে সকলে মিশিয়া একটি মোহন 
স্বাধুষ্য-সমুদ্র রচনা করিয়াছেন । এবার ঠিক কেন্দ্র স্থলে দি 
পড়িল । ভক্ত দেখিতেছেন, জ্বলন্ত অক্ষরে ; 

“হরি পুরুষ জগদ্বন্ধু মহা উদ্ধারণ ।” 
দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন “মহানাম”। তারপর সে 

মহানামটি কোথায় কিভাবে অবস্থিত তাহহি প্রকাশার্থ 

বিধেয় যোজন করিতেছেন, “অমিয়-সাগর-মেখলা |” দশদিকে 

অস্বতের সাগর । কোন্ অম্ভুত £ যে অস্নৃতের ধারার কথা এতক্ষণ 

প্রকাঁশ কুরিলেন। প্রথমে অস্বত স্বরূপ, তারপর দুইটা বৃষ্টিতে 
একটা অমিয় সাগর স্থষ্টি হইয়াছে তাহা মহানামের মেখলা 
স্বরূপ । একটা বীজের সারাংশভূত শ'াসটি, যাহা বীজের 
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ূর্ঘঃ-বিন্দু। 
সস 

প্রাণশক্তি, তাহ! যেমন বীজ বেগ্রিত হইয়া আপনাকে লুকাইয়া 
রাখে? সর্থবরস-সমুদ্রের বীজ স্বরূপ মহানাম, তেমনি আপনাকে 

রাখিয়াছে,_অগাধ অমিয়সমুদ্রের মধ্যস্থলে, তাই বলিয়াছেন 
অমিয়-সাগর-মেখলা। এপধ্যন্ত মধুরসের রস তরঙ্গ যা কিছু 

দর্শন ও বর্ণন করিয়াছেন মহানাম তার মহাবীজস্বরূপ। 
মূলকথ। ভক্ত একবার সংশ্লেষ্ষণ আঁর একবার বিশ্লেষণ করিয়া 

অনুভব করিতেছেন | বিশ্লেষণ করিতে করিতে ভক্ত অনিন্প 

রসের পাথারে পড়িয়া যেন হাবডুবু খাইতেছিলেন, তাই 
২ল্লেষণ করিয়া মূলানুসন্ধিৎস্থ হইয়া, পাইলেন-__চারিটি 

তত্বমাত্র | 

“হরি” “পুরুষ” “জগদ্বন্ধু" “মহাউদ্ধারণ” 
“নাম” “রূপ” বিগ্রহ আর “রস” চারিটিকে একত্র 

করিয়া বুঝিলে একটি মাধুধ্যময় শিশু মুক্তি; আর পৃথক পুথক্ 
করিয়া! বুঝিলে, নাম, নাম মাত্র, তাহা অন্বরসদূশ । রূপ, রূপ- 
মাত্র অনাদির আদি নিত্য সুন্দর পুরুষ রূপ । এ পুরুষত্ব বা 

আসম্বাদকত্ব বা ভোক্ত্ত্ব একমাত্র তাহাতেই আছে। নাম 

আর রূপ মিলিয়া হরি-পুরুষ,। যখন নাম আর রূপ অভেদ 

রূপে একই কালে আস্মদন-বিষয় হয় তখনই বিগ্রহ প্রকাশ, 

প্রকাশ নাম প্রভূ জগদ্বন্ধু । তারপর রস; তাহ! হুষীস্বরূপ, 

তাহা মহাউদ্ধারণ রস। দেই রস ধারার বর্ষণ হইতেছে 
প্রথম প্রকাশ “গোরাশশী' ও নিতাইচাদ" | সর্ববপ্রধান ও 
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অধু-ভাস্ু। 

স্বভাবের মূল প্রত্রবন বলিয়া! কেবল নিতাইর নামই উল্লিখিত 
হইয়াছে । এলে জ্বাস অদ্বৈত ও গদাধরও বিবঙ্গিত। 

শ্রীগৌরহরি হউতে পঞ্চ প্রকাশ- রাধা শ্যাম বৃন্দা কুন্দ ও 
ললিতা। শ্রীনিতাই হইতে পঞ্চ প্রকাশ চন্দ্রা, শৈব্যা, ল 
মগ) সরস্বতী । শ্রীঅদ্বৈত শ্রীবাসাদি হইতেও এইরূপে পঞ্চ 

প্রকাশ । এইরূপে পঞ্চবিংশতি তত্ব । হরিনাম রূপ অ. 

হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ রজঃরাণী বনদেবী শারীকেক 

পধ্যন্ত প্রত্যেকটিই রস সমুদ্র। অনন্ত লোক পরিব্যাপ্ত এই 

অগাধ অমিয় সমুদ্র, কিন্তু অনুধ্যান করিলে মূলে এ চারিটা 
মহাতত্ব। হরি, পুরুষ, জগদ্বন্ধু, মহাউদ্ধারণ । এ অনন্তানস্ত- 

ময়ের অনস্ত অনন্ত লীলার আদিমূল (015008110) এ 
ছারিতত্বে নিহিত । ভক্ত তাই গাহিয়াছেন,__ 

“হরি পুরুষ জগঘ্বন্ধুর অক্ষরে অগ্ষরে 

কোঁটা কোটা কৃষ্ণ রাধা লীল। রসে ভোর ॥৮ 

শীশ্রীকৃষ্ণের অনন্ত লীলা! ও শ্রীগৌরের অনন্ত লীলা মাধুরী 
এই মহানামের প্রত্যেক বর্ণে বিরাজমান । এই সকল মহা 

মাধুধ্যময় তন্বকথা | 

এস্বলে অতি বিস্তার না করা সংক্ষেপে কহিতেছেন 

*মহানাম্কত+-অমিয়-সাগর মেখলা' 

এইবার অমিয় সাগরের আর একটি বিশেষণ যোগ 

হইতেছে । কেমন সাগর ? ধামত্রয়যুক্ত । ধামত্রয় শব্দটি 
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মাধুর্য য-বিস্ধু । 
১252 

তদ্ঞচণসংবিজ্ঞান বনুত্রীহি সমাসনিম্পন্ন। যে সাগরে 

তিনটি ধাম আছে। এই ধামত্রয় কোথা হইতে কিরূপে 
আসিল তাহাই বলিতেছেন- “তৃতীয়া স্বৃতবৃষ্টি, । তৃতীয়াম্বত 

বৃষ্টি হইয়াছে কারণ যাহার '-__যে ধাম ত্রয়ের । বুষ্টি হইতে 

ধামের উদ্ভব কিরূপ তাহা স্পষ্টতঃ বলেন নাই । ইঙ্গিতে 

জানাইয়াছেন। বুগ্রির পর বৃষ্টি বলিয়া গেলেই তাহার 
প্রথমন্ব দ্বিতীয়ত্ব তাতপর্যতঃ সিদ্ধ হইত। পুনরায় প্রথম' 
দ্বিতীয় তৃতীয় উল্লেখ করিবার হেতু কি? হেতু এই, যে পর 
পর বৃষ্টিতে উল্লাসাধিক্য বিজ্ঞাপন করা । শৈত্যাধিক্যে যেমন 
জল-জমিয়া বরফ হইয়া যায়_-উল্লাসাধিক্যে তেমনি 
মহাউদ্ধারণ চুবীরস জমাট বাঁধিয়া তিনটি অখণ্ড সত্তায় 
পরিণত হইল | 

এই ধামত্রয়ের তত্ব পরে আস্বাদন করিব তৎপুর্বেব উক্ত 
অ্বয়স্থাপন প্রয়োজনীয় । আপাত দৃষ্টিতে 'মহানাম, অমিয় 
সাগর-তমখলা' কে একটি সমাসবদ্ধ শব্দ বলিয়া মনে হয়। 
কোন ও কোনও বান্ধব, মহানাম রূপ অমিয় সাগর, তাহাই 

হইয়াছে মেখলা যাহার এইরূপ অর্থ করিয়া ধাম ত্রয়কে 
মুখ্য বিশেধা বলিয়াছেন । এইরূপ ব্যাখ্যা সমীচিন নহে। 

এইরূপ অর্থনিণয়ে প্রধানতঃ দুইটি দোব ঘটে । 

১। বিশিষ্ট-জ্ঞান বিশেষণ জ্ঞান সাপেক্ষ। তুলসীকষ্ঠী 
ব্রহ্মচারী, মাল্যধারী পৃজারী এইসব বিশিষশ্জ্ঞান, বাক্য বয়ে 
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৪8৫৯৫ 
তুলসীকণ্ঠী ও পুষ্পমালা বিশেষণ, ব্রহ্মচারী ও পুজারী বিশেষ্য । 
পুষ্পমাল্য ও তুলসী সম্বন্ধে ভান পুর্বেব না থাকিলে এ 
বিশিষ্ট জ্ঞানঘ্বয় উৎপন্ন হইতে পারে না! আলোচ্য পংক্তি- 
দ্বয়ে যদি 'ধামত্রয়' মুখ্য বিশেষ্য হয় ও “মহানাম অমিয়সাগর 

মেখলা” বিশেষণ হয় তবে ধামব্রয়ের জ্ঞানের পুর্বেবই 

মহানাম সম্বন্ধে জ্ঞান থাক প্রয়োজন । কিন্তু চাদমণি বন্ধু 

হইতে আরম্ভ করিয়া এপধ্যস্ত আমরা মহানাম কি বস্ত 

তাহা বিন্দু মাত্রও জানি নাই--অতএব কি প্রকারে মহানামকে 

বিশ্ষেণ করিয়া ধামত্রয় বিশেষ্য হইতে পারে £ অবশ্য চুষি 
পরিচয় প্রপঙে মহানামের কথা আমরা বলিয়াছি কিন্তু তাহ 

প্রসঙ্গতঃ ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে মুল-বর্ণনায় চন্দ্রপাতমা ধুধ্য 
বিন্দুতে-_মহানামের কথা এ পধ্যন্ত কিছুই বলা হয় নাই। 

অতএব এরূপ ব্যাখ্যা অসঙ্গত। 

২। ধামত্রয়কে কেন্দ্র করিয়া মহানামসাগর মেখল। 

করিলে সম্পূর্ণ সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ কথা বলা হয়, স্বয়ং 

শ্রীজ্রীপ্রভুবন্ধু শ্রীচন্দ্রপাত গ্রন্থে লিখিয়াছেন। 
“হরি হরি হরি কও-_ 

মহানাম মহানাম”? 

অন্যত্র লিখিয়াছেন--“আমি হরিনাম) মহানাম নামমাত্র” 

এই মহানামকে ধামত্রয়ের পরিখা রূপে কল্পনা করিলে মহা- 

বেদ স্বরূপ প্রভৃবন্ধুর মহাবাণীর অমর্যাদা হয়। বলিতে কি, 
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মাধূর্য্য-বিল্দু। 

মহানামের মহানামত্ব নষ্ট হয়। নামকে অম্বর সদৃশ 
কহিয়াছেন। তৎ পুর্বে “মহা” যোগ করিয়া হইল কি না 
ধামের মেখলা ! এইরূপ অসঙ্গতি অসহনীয়, অতএব উহা 

কবির অভিপ্রেত নহে । 

অধিকন্তু মহানাম ও অমিয়-সাগর-মেখলা একটি সমাসবন্ধ 

পদ হইলে, সমাসে সন্ধির নিত্যতাঁবশতঃ “নহাণনামামিয় সাগর 

মেখলা” এইরূপ হওয়াই উচিত ছিল। অতএব মহানামরূপ 

অমিয়-সাগর, তাহাই হইয়াছে মেখলা যার এইরূপ ব্যাখ্যা 
যুক্তিযুক্ত নহে । 

তবে জিতভ্কাসা হইতে পারে, যখন মহানামই উদ্দিষ্ট, 

তখন “মহানাম, অমিয় সাগর মেখলা” এই বাক্যটিকে আগে 
বলিয়া! পরে তৃতীয়াস্বৃত বৃষ্টি ইত্যাদি বলা উচিত ছিল। বটে, 
এ জিজ্ঞাসা পণ্ডিতোচিত বটে, কিন্তু ভাব রাজ্যের দ্বার রক্ষক 

প্রেমোন্মাদ। অনুরাগে বিনআশির না দেখিতে পাইলে 

সে দ্বাররক্ষক, পণ্ডিত মহাশর দিগকে এ রাজ্যে প্রবেশ 

করিতে দেন না। মহানাম বস্তুতত্ব ঘ্দি কেবল এই পংক্তি- 

দ্বয়েরই উদ্দেশ্ট হইত তবে পণ্ডিত মহাশযের বুদ্ধিমত 
এরূপ করা সঙ্গত ছিল। কিন্তু মহানাম বস্তুটি সৃত্রাত্মিক! 
সমগ্র কবিতাটিরই মুখ্য বিশেষ্য । “মহানাম বস্ত্র নির্দেশই” 
ভক্তের অভিপ্রেত। চজ্দ্রপাতের মাধু্যই “মহানামে” তাহার 

বিন্দুর আম্বাদন দিতেই ভক্ত লেখনী ধরিয়াছেন, সেই বিন্দু- 
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অধু-ভান্ক। 
সক শাশিলীশিন 

টুকু এই *₹-পর পর তিনটি বৃষ্টি ধারায় শ্রীপ্রীগৌরলীল' 
শ্রীত্রীকৃষ্ণ লীলা-_-ও শ্রীশ্রীধামত্রয় প্রকাশিত হইয়াছেন-- 
তাহারা চক্রাকারে রহিয়াছেন অর্থাৎ মধ্যস্থলে চাদমণিবন্ধু- 

ধাম, তাহা মহামাধুষ্য ময়, সেখান হইতে মাধুধ্যাসৃতধারা 
অনস্তানন্ত গতিতে অনস্ত দিকে প্রবাহিত, তাহাতে অনস্ত 

গৌরধাম গড়িয়া উঠিয়াছে আর সেখানে অনন্ত নিতাইকে 

লইয়। অনস্ত গৌর অনন্ত লীলা করিতেছেন। সেই গৌরাঙ্গ 

ধামের অনন্ত দিকে অনস্ত গোলোকধাম, সেথায় অনন্ত 

উদ্ধারণ বিগ্রহ সমভিব্যাহারে অনন্ত শ্রকুষ্ণ। মহাভাব 

মধুরিম! লুটিতেছেন। 
বান্ধবগণ মনে রাখিবেন, লীলার দর্শক ভক্ত বন্ধুমহামণ্ডলে 

রহির্যী লীল। দর্শন করিতেছেন, আমি জীবাধম প্রাকৃত কীট, 

প্রাকৃত প্রপঞ্চে তটস্থ হইয়৷ ন্ভাষ্য রচনা করিতেছি, তাই 
'ধামত্রয়' থাকিলেও আমি তাহাকে অনন্তানন্ত বলিয়া ব্যাখ্যা 

করিতে বাধ্য হইতেছি। শ্রীশ্রীবন্ধু মহাধাম একক । সেখান 

হইতে অনন্তানন্তময়ের কৃপান্নাত হইয়া, ভক্ত অনন্ত গৌর- 
ধামকে একই কালে দর্শন করিতেছেন। পুনশ্চ অনন্ত 

গোলোক ধামকেও তণ্কালে দর্শন করিতেছেন। তাই তিনি 

“ধামত্রয়' বলিঞ্না বর্ণনা করিয়াছেন। একটি প্রাকৃত দৃষ্টান্ত দ্বারা 
এঁটি কিঞিগ বিশদ করিবার চেষ্টা করিব । একটি পন্মের শত 
খ্যক দল-_-দলের পর দলের রংএর ও কোমলতার পার্থক্য 
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মাধূর্ঘর-বিন্দু। 
আছে। সকল দল অতিক্রম করিয়া মধ্যে আসন্ন, সেখানে 

বিন্দু বিন্দু অসংখ্য কণিকা-_এঁ পরাগের মধ্যবিন্দুতে ভ্রমর 
হইয়া আপনি এ পুম্পমধু আস্বাদন করিতে করিতে যদি 
বলেন মধু; পরাগ, আর পাঁপড়ি এই তিন লইয়া পুণ্পের পুষ্পত্ব 

তবে কি কিছু ভুল বল! হইবে £ আমি ভ্রমর নহি, দর্শকমাত্র, 
আমি বলিলাম মধু এক, অসংখ্য কণিকা, অগণিত কিঞ্তন্ক জ্নইয়া 
পুষ্পত্ব, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র অন্তভাষণ হইবে কি? 
মূলসুত্র-লেখক ও ভাস্তকারের অধিকারের পার্থক্য ও দর্শনের 
স্থানের (৪0819 ০£ ৮9102 ) বৈষম্য বশতঃ 'ত্রয়” পদের 
অসংখ্যেয় অর্থ হইয়। পড়িয়াছে । 

সে যাহা হউক, এখন মেখলাটি কি ভাবে হইল তাহাই 

বুঝিব। সেই চুষীর অফুরন্ত মাধুরী ধারা ঘনীভূত হইয়া 

ধামত্রয় হইলেও শেব হয় নাই। সেই মহামগুলের সর্ববদিকে 
মেখলাকারে তাহ! শোভা পাইতেছে। আমরা এই পরাস্ত 
পাইলাম । মনে রাখিবেনঃ এপধ্যন্ত মুখ্য বিশেষের কথা বল৷ 
হয় নাই। এ পধ্যন্ত যত কিছু বলিলাম এই সব হইয়াছে 
বিশেবণ যাহার, তাহাই হইতেছে মহাঁনাম-াদমণি শ্রীবন্ধু- 
ধামের ঠিক কেন্দ্রবর্ী। মহণনাম 7 

“হরিপুরুষ জগদ্বন্ধ মহাউদ্ধারণ” 
“মহা নাম নামমাত্র” । রি 

তাহাই বলিতেছেন, অনন্ত অনন্ত ধামেশ্বর ও তত্তৎ লীলা- 
পরিকরবুন্দসহ অনন্ত অনন্ত গৌর-ব্রজধাম সম্বলিত যে 
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মধু-ভাব্য 
চন 

্ -্দ 

মহামাধুর্যাস্বত সমুদ্র তাহাই হইয়াছে মেখলাম্বরূপ বার, 
তাহাই মহানাম। বন্ধুগতপ্রাণ ভক্তগণ মহানাম রসে ডবিয়া 

মানসনেত্রে দর্শন করুন, আমার যথাসাধ্য বলিলাম । তথাপি 

এক কণাও স্পর্শ করিতে পারিলাম নী। ভাবুন, একটি 

অপরূপ শিশুধাম,তার নাম আঙিনা ; গোলোক নহে“পলকে 
গোলোক কোটীপ্রসবিনী' সেই ধামের মধো একটি চাদ--সেই 
শিশু বন্ধু, সেই চাদের মধ্যে “হরিপুরুষ জগছন্ধু মহাউদ্ধারণ” 
মহানামী মহানামকে বুকে লইয়া অনন্তকাল ভোর। সেই 
“আঙিনা” ধামের চারিদিকে ব্যুহাকারে গৌরমগ্ল অনন্ত 
অক্ষৌহিণী সংখ্যেয় । সেই সেই ধামে প্রেমের ঠাকুর নিতাইর 
গলাটি ধরিয়া! রসবিনোদিয়া গৌরচন্দ্র | তার চারিদিকে বুযুহা- 
কারে অনন্ত গোলোকধাম, সেথায় বিনোদিনীকে বুকে লইয়া 

ব্রজেন্দ্রনন্দন রাসরসে মাতোয়ারা! । তার চারিদিকে অতলম্পশী 
মাধুরীসিহ্কু-_মেখলাকার। সে সমুদ্রে অগণিত তরঙগমালা | 

পরস্পর আঘাতে অনন্ত ব্রঙ্াগুব্যাপী রোল উঠিয়াছে তাহাই 

“কীর্তন কল্লোল রোল মহারোল” 

রোল বলিয়া আবার মহারোল শব্দটা প্রয়োগ দ্বারা এ 
ধ্বনির দ্বিবিধর্ী বিজ্ঞাপন করিতেছেন । কোথাও-_ 

“কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল শ্যাম । 

রাধামাধব রাধিকা নাম ॥1? 
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মাধূ্য্য-বিন্দু। 
কোথা ও-- “হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কু হরে হরে । 

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ 

গুরু গৌরাজ গোর! বিশ্বস্ত । 

কৃষ্ণ চৈতন্য নিমাই বন্ধুবর ॥"" 
কোথাও-_“এ শ্যামরায়-_ 

ত্রিভঙ্গ ঠামে ঈাড়ায়ে কদন্ব তলায় রে”__ 

কোথাও--“এ গোরা-রায়__ 

নিতাই সনে কীর্তনে কষ্ণগুণ গায় মা” 

এই শব তরঙ্গ অপ্রাকৃত। প্রাকৃত ভাবের পরশ এপধ্যস্ত 

নাই। তাহাই বলিতেছেন__“নাইকো কটুক্তি” । কটু শব্দার্থ 
বিস্বাদ। সেখানে এমন কোন শব্দ নাই যাহাতে অফুরন্ত 

আস্বাদন নাই। এ কীর্তন ধ্বনির প্রত্যেকটি তরঙ্গ অআনন্ত- 

আন্বাদনযুক্ত । মধুর রসাআক। মধুর রসের কথা শুনিলেই 
সেখানে রতিকামের বাপাবাটী আছে বলিয়া মনে হয়। 
ভক্ত তাই বলিতেছেন কেলিকিলা আছে, কিন্তু তার তিক্ততা 

নাই। কেলিকিলা বা রতির দ্বিবিধ প্রকাশ--মধুর আর 
তিক্ত । শান্তরতি, দাস্তরতি, বাসল্যরতি, সখ্যরতি, 

কান্তরতি এই পঞ্চে মধুরিমী। এই রতি ভক্ত প্রার্থনা 
করেন । প্ধাম কামনা বিলাস)” “রুচি রতি মতি সতী” না 
থাকিলে এ অফুরন্ত মধুরিমা কি করিয়া অনুভব হইবে ? 

আর তিক্তরতির কুগুসিত প্রকাশ এজগতের জীবকে আর 
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1৯4৮ 
তাহা বুঝাইয়! দিতে হইবে না। তিক্ত রতি অন্ধকারময়-_ 
মধুররতি উজ্জ্বল ভাক্ষর | 

“কাম অন্ধতম প্রেম নিম্মল ভাক্ষর |” 

রতির এই দ্বিধা ভাব লইয়াই প্রাকৃত আর অপ্রাকৃত 

রাজ্যের ভেদ হইতেছে__যে দেশে শুদ্ধ মধুরা রতি-_তাহাই 
অপ্রাকৃত। 

“বুন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন” 

যেদেশে তিক্ত রতির প্রকাশ --সে রাজ্য প্রাকৃত । শ্রীশ্রী 
প্রভুবন্ধৃহরি সেই দেশের অধিবাসীদিগকে “কীট” শব্দে 
অভিহিত করিয়াছেন ও বহুস্থলে এ অর্থে এ শব্দ প্রয়োগ 

করিয়াছেন। শ্রীশ্রীপ্রভু অ্রষ্টাকে পধ্যন্ত “কীট+ বলিয়াছেন । 
এ ক্বীর্তনের রোল মহারোল-_যে পধ্যস্ত সেই পধ্যন্ত প্রাকৃতত্ব 

নাই । তাহাই বলিতেছেন__ 

“নাইকো কটুক্তি তিক্ত কেলিকিল।।” 
প্রভুবন্ধুর ত্রিকাল সৃত্র-_অ্রষ্টী কীট? স্মরণ করিয়া! একথা 

আরও বিশদ করিয়া বলিতেছেন । 

* “তীরে কীট যত অগা স্থ৪ শত। 
কেবল ও কুহুক এশ্বর্য ছন্দ ॥ 

অফ গ্ররমাত্না হইতে ন্ট পরমাণু পধ্যস্ত সকলেই 
প্রাকৃত কীটপদ বাচ্য। তাহার! এ সমুদ্রের ওপারেঃ তাহাদের 
কাণে এ কীর্তন মহারোল পৌছায় না। তাহার কুহকময় 
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_মাধুর্-বিন্দু। 
এশবধ্য লইয়া দ্বন্দ করিতেছে । এশর্যের দ্বিবিধ প্রকাশ, 

কুহকময় আর প্রভাময়। “কেবলও” পদ্দ প্রয়োগদ্বারা তাহ? 

জানাইতেছেন। এ সকল মায়িক বদ্ধ কীটসমূহ কেবলমাত্র 
অন্ধকারময় এশ্বধ্যে মত্ত । অন্ধকারেই দ্বন্দ হয়। অজ্ঞানান্ধতাই 

সর্বপ্রকার বিদ্বেষের হেতু । সবাই অন্ভ, সবাই অন্ধ, সবাই 
বধির- মায়াময় জগতে কুটিল কুপথে তাহারা গমনাগম্নন 

করে। অহনিশি কামের কটুক্তি শ্রবণ করে। এ কীর্ভন 
কল্লোল তাহাদের কাণে পৌছায় না৷ । 

অণিম! লঘিম। ব্যাপ্তি প্রাকাম্য মহিমা ঈশিত্ব বশিত্ব 
কামাবসায়িতা এই অফ্টবিধ এশ্রধ্য কুহকময়। ইহার ছুই 
একটি লাভ করিয়া_মানুষ ভগবছিমুখ হইয়া পড়ে। আর 
ধৈধ্য বশঃ) শ্রী সৌভাগ্য জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ষড়বিধ এর্ধ্য 
প্রভাময়। এই এশ্বর্যে ক্রমে দ্বন্বাতীত ভাব আসে। ক্রমে 

ক্রমে পরম দসৌভাগ্য-বলে ষন্ঠ এশধ্য বৈরাগ্য লাভ হইলে 
জীবের বহিন্ম,খীনতা। ঘুচিয়া যায়। জীব উন্মুখ হয়। তারপর 

প্ীগুর কৃপাবলে এ কীর্তনের রোল একটি বার শ্রবণ করিলে-_. 
সে শ্রদ্ধান্থিত হয়। তারপর-_ |] 

আদ শ্রদ্ধা ততঃ সাধু সঙ্গোহথ ভজন ক্রিয়া । 
ততোহনর্9থ নিবুত্তিঃ স্তাঁত্ততো। নিষ্ঠারুচিস্ততঃ ॥ 
অথাসক্তি স্ততোভাব স্ততঃ প্রেমাভ্যদঞ্চতি। 

সাধকানাময়ং প্রেম্ঃ প্রাছুর্ভাবে ভবেত ক্রেমঃ ॥ 

€ ১০৪ ) 



মধুংভাস্য। 

শ্রদ্ধার পরে সাধুসঙ্গ, তারপর ভজন তারপর অনর্থ নিবৃস্তি 

হইলে নিষ্ঠী জন্মে, তারপর রুচি, তদনন্তর আসক্তি, তারপর 
ভাব, তারপর প্রেমের উদয় হয়। তশ্পর সেই অমিয় মেখলা 
অতিক্রম করিয়৷ শ্রবণ কীর্তনাশ্রয়ে জীব গোলোকে পৌছিতে 
পারে। 

সেথায় সখিগণের কৃপানুগ্রহ হইলে কৃষ্ণসেবার রুচি মতি 

হয়। শ্রী্ীরাধাকৃষ্চের প্রেমরসে ডুব দিলে শ্রীগোৌরাজধামে 
প্রবেশ লাভ হয়। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের অপার্থিব প্রেম 
মাধুধ্যে পরিপূর্ণ হইলে শ্রীবন্ধু মহামগুলে প্রবেশাধিকার 
ঘটে। সেখানে বন্ধুঠাদের সুক্সিপ্ধ প্রেমালোকে উদ্ভাসিত 

হইলে মহানামের মোহন মাধুর্যবিন্দু আস্বাদন ভাগ্যে ঘটে। 
প্ীপ্রীচরিতাসুতকার বলিয়াছেন, 

«কোটিমুক্ত মধ্যে দুল ভ এক কৃঙ্জ ভক্ত 1” 
আমরা আর একটু পাঠযোজন] করিয়া বলিতে পারি-__ 

কোটি কৃষ্ণভক্ত মধ্যে এক গৌরজন । 

কোটি গৌর ভক্তে এক বন্ধুপরায়ণ ॥ 
কোটি বান্ধবে ছুলভ এক মহানামনিষ্ঠ । 
একমাত্র মহানাম নিত্য-কাল ইষ্ট ॥ 

সেই মহানামের বর্ণনা এই সুত্রাত্থাক কবিতার মুখা 

উদ্দেশ্য-_-এইজন্য পুর্বেব প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় অমৃত বৃষ্টির কথা 

(১০৫ ) 



মধুর্ধর-বিল্ু। 
পপ 
পা উপর পা পাপা পাপা পিপিপি 

বিশেষণভাবে প্রকাশ করিয়া পরে কবিতার মধ্যে মহানামের 

কথা বলিয়াছেন। অতএব ভগ্রপ্রক্রমাদি দোষের সম্ভাবন! 

নাই। 

শ্বীশীমহানামের স্বরূপ, ধাম ও মাধুধ্য বণিত হইল। 
এ তে! গুহা গোলোকের পরমাতিপরম গোপনীয় বস্ত । এ 

মরজগতের কামনাঁবদ্ধ কীট জীবকুল, তাহাদের ভাগ্যে কি 

পপ্ম বস্তুর আস্বাদন মিলিবেনা। কেন মিলিবেনা ?-- 

নিশ্চয়ই মিলিয়াছে--কিরপে তাহাই ব্যক্ত করিতেছেন ;-- 

“করুণ ঈক্ষণে বন্যা সুধাঘন। 
চন্দ্রপাত শীতল অমৃত চ্ছন্দ ॥৮ 

টাদমণিবন্ধু এতটা কাল মেঘের আড়ালে আপন ঢাকা 
দিয়ে প্রেমমাধুধ্যে ডগমগ ছিলেন। এক ছুই করিয়া 

তিন পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল, এবার বুঝিবা মেঘ কিছু কাটিয়' 
গিয়াছে । তাই ভাঙ্গ। মেঘের ফীক দিয়ে করুণার মুর্তি-_ 

টাদমণি একটীবার ব্রহ্মাগুলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, 
_-জীবের তাপদগ্ধ দশ দেখিয়া করুণারাশি বিগলিত হইল । 

প্রাকৃতজগতে ঘনন্ুধ। রাশির হ্যায় বন্যা উঠিল। আজ নিত্যের 
খেলা প্রপঞ্চে প্রকট হইবে । আজ আনন্দের সীমা নাই । 

পূর্বেধ বলিয়াছি; এশ্বধ্যবুণ্টি হইয়া গিয়াছে । * তাহার 
প্রকাশে জগতে হয়গ্রীব, হংস কুন্ধম যজ্ঞ বামন নরসিংহাদি 

রূপে অসংখ্য অবতার হইয়া! গিয়াছে । 

€ ১০৬ ) * 



অধু-ভাষ্য। 
পর পপ 

অবতার] হাসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ব নিধেদ্বিজ।3। 
যথা বিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্থাঃ সহক্রশঃ ॥৮ 

“জগৃহে পৌরুষং রূপং” হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চবিংশতি 
শ্লোকে শ্ীলশুকদেব তাহাদের দিশদর্শন করিয়াছেন । ব্রহ্ম, 
তুরীয়, বিরাট, পরমাত্াঁ সর্বপ্রকার এইশ্বধ্য প্রকাশ হইয়া 
গিয়াছে। আজ মাধুধ্য মু্তির প্রথম প্রকাশ হইবে । শ্রীশুকদেৰ 
পূর্বেবাক্ত পঞ্চবিংশতি শ্লোকের মধ্যেই অবতারের নাম উল্লেখ 
প্রসঙ্গে বিংশতিতম অবতার বলিয়া এ মাধুধ্যময় অবতাবরীর 
নামটা করিয়া গ্রিয়াছেন। অবশেষে কি জানি ভুল করিয়াছি 

ভাবিয়া ভয়ে ভয়ে বলিতেছেন, 

“এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ ব্বয়ম্।” 

* এই শ্রীকৃষ্ণরূপই মাধুর্যসিন্ধুর প্রথম প্রকাঁশ। দ্বাপরের 
শেষে সর্ববপ্রথমে আমরা সেই মহা-উদ্ধারণ চুধীরসের দ্বিতীয় 

বুষ্টিধারায় শান করিলাম । শ্রীকৃষ্ণ লীলায় আসিতেছেন-_ 
সর্বাগ্রে ধামের প্রকাশ । নিত্য লোকে প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় 

প্রপঞ্চে তৃতীয়া-দ্বিতীয়-প্রথম-_- এই ক্রম । 
অজ শাশ্বত নিত্যপুরুষবর যেমন জীবদ্ুঃখে কাতর হইয়া 

মায়ামনুষ্যরূপে ধরায় আসেন শ্রীশ্রীধামও তেমনি নিত্য 

অপ্রাকৃত্ধ বিভু ও অনন্ত হইয়াও জীবের প্রতি কপাপরবশ 

হইয়া এ করুণ ঈক্ষণে প্রেরিত হইয়া প্রপঞ্চে প্রকাশিত 

হয়েন। 

৮৮ (৯০৭) 



শশা পপ পান এ ক 

শ্ীগোলোকধাম ধরায় অবতীর্ণ হইলেন শ্রীশ্রীবুন্দাবন 

রূপে। শ্ীগৌরাজধাম প্রকাশ হইলেন শ্্ীগৌড় মণ্ডুলরূপে, আর 
শ্রীশ্রীবন্ধু মহামগুডল প্রকাশিত হইলেন “আঙ্গিনা” রূপে । মানুষ 
শ্ীহরির কাছে যাইতে পারেনা, তাই তিনি মানুষ হ'য়ে আসেন, 
তেমনি জীবকুল সেই নিত্যধামে যাইতে পারেনা ; ধাম তাই 

কৃপা করিয়! জগতে নামিয়া আসেন । 

শ্রীস্রীকৃষ্ণচন্দ্র বহুভাবে খেল! করেন- তন্মধ্যে “্র্বেবাস্তম 
নরলীলা 1” কারণ “নরবপু তাহার স্বরূপ।” ঠিক তজ্রপ 
ধামের বহুরূপ প্রকাশ হয় ভন্মধে প্রপঞ্চে প্রকটধামই 

সর্বেবাস্তম । গোলোকের নিত্যলীলা যেমন «“নরলীলার হয় 

অনুরূপ |” শ্ীগোলোকধামও তেমনি শ্রীবৃন্দাবনধামের “হয় 

অনুরূপ ।” “অনুরূপ' পদটী উপমাগ্ভোতক, নরলীলা ও নিত্যলীলা 
তুলনা করিয়া বলিতেছেন, নিত্যলীল নরলীলার অনুরূপ, এস্থলে 
নরলীলা উপমান ও নিত্যলীলা উপমেয়। উপমান প্রসিদ্ধ, 

উপমেয় অপ্রসিদ্ধ। এই হেতুই নরলীলার সর্ববোস্তমত্ব । 

চন্্রবৎ মুখ বলিলে চন্দ্র হইতে মুখের ন্যুনতাই প্রকাশ করা 
হয়। তব্রপ নরলীলার অনুরূপ নিত্যলীল! বলিলে নরলীলার 

সর্বেবাতকৃষ্টত্ব প্রতিপন্ন হয়। ঠিক সেইরূপ শ্রীবৃন্দাকস ধাম । 
ভীজীব প্রথমতঃ আ্ীগোলোকের ও শ্রীবৃন্দাবন ধামের একত্ব 
প্রতিপাদন করিয়া পরে বুন্দাবনকে গোলোকের প্রকাশ না 

রা (১০৮ ) 



বলিয়া গোলোককেই ্রীবুন্দাবনের প্রকাশ বলিয়া শ্রীবুন্দাবন 
ধামের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়াছেন । যথা, _ 

বস্তুতঃ শ্রীভগবন্লিত্যাধিষ্ঠানত্বেন তশ্গ্রীবিগ্রহবৎ উভগ়ত্র 

প্রকাশাধিরোপাৎ্ সমানগুণনামরূপত্বেন আন্নাতত্বাৎ 

লাঘবাচ্চ একাবিধত্বমেব মন্তব্যম্ |” 

অর্থাৎ বস্তুতঃ পক্ষে শ্রীভগবানের নিত্য অধিষ্ঠান হেতু 
উভয়ত্র প্রকাশমান ধামের একবিধনত্ মনে করিতে হইবে। 

একই ধাম উদ্ধে পরব্যোমে ও অধোভাগে পৃথিবীতে বিদ্যমান 
আছেন। একই ধাম উভয় স্থানে কিরপে বিরাজ করেন, 

তাহার উত্তর এই, _-শ্রীভগবদ্ধিগ্রহ যেমন এক সময় বহুবিধ 

স্থানে প্রকাশ পায়েন, তদীয় ধাম সন্বন্ধগেও তদ্রপ বুঝিতে 
হইবে । উভয়ত্র প্রকাশমান ধাম এক বলিয়া কিসে বুঝা যায় ? 
তাহার উত্তর এই যে উভয়ত্র প্রকাশমান ধামের গুণ-নাম-ন্বরূপ 

সমান বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এইভাবে শ্রীবুন্দাৰন ও গোলো- 

কের একত্ব দেখাইয়া একটু পরেই বলিতেছেন, 

“ততো হ শ্যৈবাপরিচ্ছিন্নস্ত গোলোকাখ্য বুন্দাবনীয় প্রকাশ- 
বিশেবস্ত বৈকুষ্টোপযুপিস্থিতিঃ মাহাজ্্যাবলন্দেন ভজতাং 
স্ফুরতীতি জ্ঞেয়ম্ ॥” 

অর্থাৎ ধাহার! মাহাত্যাবলম্বনে ভজন করেন তাহাদের 

নিকট এই অপরিছিন্ন গোলোকনামক বুন্দাবনীয় প্রকাশ 

(১০৯ )) 



মাধুর্ধ্য-বিন্দু। শসা পাি শশী 
শিপ পিপল 

বিশেষের বৈকুণ্টোপরি স্থিতি স্ফুরিত হয়।: এইরূপ সিদ্ধান্ত 
করিবার কারণ কি তাহাও অন্থাত্র বলিতেছেন,_ 

“অথ যদুক্তং শ্রীবৃন্দাবনস্তৈৰ প্রকাশ বিশেষো গোলোকত্বং, 

তত্র প্রাপঞ্চিকলোকাপ্রকটলীলাবকাশত্বেন অবভাসমান 

প্রকাশেো গোলোক ইতি সমর্থনীয়ম্, প্রকটলীলায়াং তস্মিন্ 
তৎশব্দ প্রয়োগ দর্শনা) ভেদাংশ শ্রবণাচ্চ । তদেবং বৃন্দাবন 

এব তস্য গোলোকাখ্য প্রকাশস্ত দর্শনেনাভিব্যনক্তি । ততপ্রমাণ, 

আীভাগবত দশমক্কন্ধ অফ্টাবিংশাধ্যায় অষ্টম শ্লোক হইতে 
চতুর্দশ শ্লোক । 

বৃন্দাবনীয় লীলার স্থিতিস্থান দুই! বৃন্দাবন আর 

গোলোক । অর্থাৎ গোলোক বৃন্দাবনেরই প্রকাশ বিশেষ । 
বুন্দাঁবনে প্রকাটাপ্রকট উভয় লীলারশ্ফিতি। আর গোলোকে 
কেবল অপ্রকট লীলারস্থিতি। যে লীল৷ প্রাপঞ্চিক জগতে 

অভিব্যক্ত হয় না, সে লীলার অভিব্যক্তিস্থান গোলোক। 

যেহেতু প্রকটলীলায় শ্রীবন্দাবনে গোলোক শব্দের প্রয়েগ 
দেখা বায়। বুন্দাবনের প্রকাশ বিশেষ গোলোক, তভ্জন্্য 

শীবৃন্দাবনেই সেই গোলোকাখ্য প্রকাশ দৃষ্ট হইয়াছিল। তাহা 
শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে। 

“ইতি সংচিন্ত্য ভগবান্ মহাকারুণিকো বিভুঃ। 

১ দর্শয়ামাস লোকং ম্বং গোপানাং তমসঃ পরম্। 
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মুনা! 
সা পল শসা শী শশিশিশটী 

শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির পরস্থিত নিজলোক গোপগণকে দর্শন 

করাইলেন। 

“অতএবোক্তং নবেদ স্বাং গতিং ভ্রমন্নিতি।” তথাচ 

সতীদানীং আব্রজবাসিনাং কথঞ্চিজ্জাতয়! তাদৃশ্েচ্ছয়!-_ 
তেভা স্তেবামেব তাদৃশং প্রকাশ বিশেষাদ্িকং দশিতমিতি 
গমাতে। 

ভীজীবের এই সকল কথার তাশপধ্য এই-_নিত্য- 

গোলোক হইতে বুন্দাবনধামেরই মাহাত্ম্য অধিক। কারণ 

বুন্দাবনের মধ্যেই গোলোক আছে; গোলোকের মধ্যে বৃন্দাবন 

নাই। বুন্দাবনের যে কোন স্থানে বসিয়া গোলোক দর্শন 

হইতে পারে । ( সর্ববত্রৈব শ্রীবৃন্দাবনে যগ্ভপি তত্প্রকাশ- 
ন্বিশেষোহসৌ গোলোকঃ দর্শয়িতুং শক্যঃ স্তান্তখাপি ইত্যাদি ) 
কিন্তু গোলোকে বসিয়া বুন্দাবন দর্শন হয় না। কারণ 

গোলোকে অব্ক্তলীল। শ্রীবৃন্দাবনে ব্যক্ত অব্যক্ত ছুই লীলাই 

আছে। শ্রীবন্দাবনের এই ছুই লীলাকে আবার পৃথক্ ভাবে 
গ্রহণ করিয়া শ্রীশ্রীপ্রভূ বলিয়াছেনঃ 

. প্ৰুন্দাবন তিন প্রকার, নিত্য-বৃন্দাবন, লীলা-বুন্দাবন, 

ধাম-বৃন্দাবন । নিত্য বুন্দাবনে একমাত্র নিত্য পুরুষ কৃষঃ 

বিরাজ করেন। লীলা বৃন্দাবনে যুগলকিশোরের নিত্যলীল। 
হইয়া থাকে ; ইহার উশুপত্তি ও বিলয় নাই। এই লীল। 

বুন্দাবনই তোমাদের ভজনীয় জানিবা। নিত্য বুন্দাবনের 

( ১১১ ) 



মাধুর্খঃ-বিল্দু। 
পপ ০০০০০ ০ 
রি 

কথ! তোমরা প্রায়ই চিন্তায় আনিও না। কারণ ভজনের 
অতিরিক্ত বিষয় স্মৃতি হইতে দূর করিতে হয়। ধাম 

বৃন্দাবন অর্থাৎ যে স্থানে লোক বাস করে। মানসরোবর 

হইতে কাম্যবন পর্যন্ত ধাম বুন্দ্াবন বল। যায়। এই স্থানের 

মধ্যেই নিত্য ও লীল। বৃন্দাবন আছে । কিন্তু সকলের নিকট 

উহা! দৃশ্টমান নহে। শ্রীকুঞ্ছের দাসী ভিন্ন উহা! কেহ জানিতে 
পারেনা ॥? 

জ্রীপ্রীপ্রভূর উপরোক্ত বাণীর মন্ার্থ এই যে নিত্য বৃন্দাবনে 
বা গোলোকধামে একমাত্র কৃষ্ণ অর্থাৎ সেখানে লীল। অপ্রকট 

বা অনভিব্যক্ত। ভজনশীল বেষ্খবের তাহ চিন্তনীয় নহে। 
এই বাক্য হইতেও গোলোক হইতে বুন্দাবনের উৎকৃষ্টতা 
প্রতিপন্ন হয় । তারপর মানসরোবর হইতে কাম্যবন পর্য্যস্ত 

ধাম বৃন্দাবন। এই স্থানে প্রকটলীল। হইয়াছিল--তাহাই দকলে 

দেখিয়াছিল। এইখানে আজও নিত্যলীল! হইতেছে অনস্তযুগ 
ধরিয়া হইবে। তাই বলিয়াছেন, এই ধামের মধ্যেই নিত্য ও 

লীলা বৃন্দাবন আছে। শ্রীকৃষ্ণ-দাসী ভিন্ন কাহারও দেখিবার 

সৌভাগ্য হয় না। 
এই জন্য ধাম বৃন্দাবনই ভক্তের চির-আকাডিক্ষত | 

গোলোকবাস প্রার্থনা না! করিয়া ভক্ত শ্রীবুন্দাবন বাসই প্রার্থনা 
করেন। জীব শিক্ষার্থ স্বয়ং প্রভু বৈষ্ণবতার পরাকান্ঠ৷ প্রদর্শন 
করিয়। প্রার্থন। করিতেছেন।- 
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মধু-ভাম্ক । 

বিধি যদি গুল্মলতা করিত রে কুগ্জবনে। 

সাঞ্জিতাম ব্রজগোপীর পদরজ আভরণে | 

আ্রীনবন্বীপ ধাম সম্বন্ধেও ঠিক এই সিদ্ধান্ত । নিতা 
নবদ্বীপ অব্যক্ত । ধাম-নবদ্বীপে ৪০০ বৎসর পুর্বে প্রকটলীল' 
হইয়াছিল-_ আজও সেখানে নিত্যলীলা হইতেছে, তবে, 

«কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায় ।» 

এ গুনুন ভক্তভাবে প্রভুর প্রার্থনা, 

“সলিল নদিয়াপুরী, সরস রসমাধুরী ; 
স্বরণ সরোরুহ মনোহর । 

মরি মরি তদুপরি, বিরাঁজেন গৌরহরি ; 
বামভাগে প্রিয় গদাধর ॥ 

নেহারি' সে রূপ রাশি স্গুখের সাগরে ভাসি 

দ্রগুব লোটাব ভূতলে। 

( যুগলে লোটাইব ) (ও চির ও রহিব )' 
(শ্রীহরি কথা ) 

এই স্থলে “সলিল পদটা শ্রিষ্ট | নবদ্বীপ ধামকে সরোবরের 

সঙ্গে তুলনা! করিতেছেন। পুনশ্চ সলিলপদে “লীলাসহ বণ্তমান” 
এইরূপ ব্যাখ্যা স্বয়ং গ্রন্থকর্তীই করিয়াছেন । এই ব্যাখ্য। দ্বার! 

জ্রীনবন্বীপধ্চমে নিত্য ও লীলার বিছ্মানত1! জানাইয়াছেন 
“চির” ও “বিরাজেন” এই বত্তমানকালের ক্রিয়া ব্যবহার 

করিয়াও এ তজ্জের ইঙ্গিত করিয়াছেন । অনন্তর “আঙ্গিন। 
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মাধূর্যয-বিন্দু। 

ধাম” তাহারও তিনটা প্রকাশ--নিত্য আঙ্গিন। বা শিশুবন্ধু 
মহামণ্ডল তাহ। অব্যক্ত বা অপ্রকট, ভজনশীলের ধারণার 
অতিরিক্ত ন্ষয়। ধাম-শ্রীঅঙ্গনের মাহাত্াা তদপেক্ষা 
অধিকতর-- কারণ তাহাতে বন্তমানে শিশুবন্ধু প্রকট লীলায় 
প্রকাশিত আছেন--অনন্তকাল নিত্যলীলায় প্রকট থাকিবেন। 

এই ধামত্রয়ের মধ্যে আবার আর একটি সম্বন্ধ আছে তাহ! 
বড়ই রহস্যময় । যাহা নিত্য-বুন্দাবন তাহাই ধাম-নবদ্বীপ । 

যাহা নিত্য-নবদ্বীপ তাহাই ধাম-্ীমজন | 

শ্ীমদ ভাগবত অবতারী শ্রীকুষ্জচকে গুড় কপট মানুষ 
বলিয়াছেন অর্থাত যখন লীলায় আসেন তখন তিনি মানব 

হইয়া আসিলেও মানুষ নহেন। “মানুষের মধ্যে মানুষ 

হইয়া আসিলেও মানুষ নহেন--অপ্রাকৃত।”৮ মানুষের পঙ্গে 

মিশিবার জন্য মানুষের আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়া! থাকেন। 

শ্রীশ্রীধাম সন্বন্ধেও এ কথা | প্রাকৃত জীবকে সেবা সৌভাগ্য 
প্রদান করিবার জঙ্য ধাম অপ্রাকৃত হইয়াও প্রাকৃতভাবে 

জীবচক্ষে দৃষ্ট হইয়া থাকেন। 
যেমন মানুষ হইয়া আসিলেও মানুষ নহেন, তন্দরপ ধাম 

প্রপঞ্চে দৃষ্ট হইলেও প্রাপঞ্চিক নহেনঃ প্রপঞ্চতীত। রুপার 

'আলোকে প্রেমের নয়ন খুলিয়া দেখিলেই দেখ্ যায় ; ধাম 

অপ্রাকৃত-__নিত্য ঃ তাহ! অপরিবর্তনীয়। তবে পরিবর্তন 
যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা আবরণ মাত্র ; জীবের সঙ্গে মিলিবার 

(১১৪ 0) 
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জগ্য ছল্পবেশ মাত্র । করুণাময়ের করুণ ঈক্ষণে তৃতীয়াম্বৃত- 

বুষ্টিজাত ঘন-ন্থধা স্বরূপ ধামত্রয় প্রপঞ্চ জগতে প্রেমের 
বন্যা তুলিয়! দিতে বুন্দাবনে, নবদ্বীপে ও আজিনায় প্রকাশ 

হইলেন ॥ 

নম্র তন্বময়ী কবিতার উপসংহার করিতেছেন । বর্ণনার 

বৈচিত্র্য ও পরিপাটা মহাবিভ্্জনোচিত । অথবা ইহাকে 
বর্ণনা না বলিয়া অনুভূতি (৮২০৮০180০20) বলাই অধিকতর 

সত্য। এই দিব্য অনুভূতি পরম শুদ্ধহৃদয়োচিত। ভক্ত 
চন্দ্রপাতের কথা বর্ণনা করিতে বসিয়াছেন। পাত শব্দার্থ 

পতন বা অবতরণ । পত ধাতু নিষ্পন্ন “পাত' ক্রিয়াবিশে | 
ক্রিয়া নাত্রেরই তিনটি অংশ, হেতু, ফল ও ব্যাপার । ক্রিয়া 
মাত্রই সহেতুক। প্রত্যেক ক্রিয়ারই ব্যাপার ও কল আছে । 

হেতু ও ফল পুর্বেব ও পরে, মধ্যে ব্যাপার । তিন মিলিয়। 
সম্পূর্ণ ক্রিয়া । সর্বাগ্রে ব্যাপার নির্দেশ, তদনন্তর হেতু ও 
ফলের প্রকাশ এই ভাবে কোন ক্রিয়ার বর্ণনা বাস্তবিকই 

প্রশংসাহ্হ ও আোতার অনুভবের পক্ষে সহজ ও সুন্দর 
প্রণালী । 'াদমণি' হইতে প্বন্যাস্থধাঘন' পর্যন্ত যে ব্যাপারটা 

নির্দেশ করিয়াছেন তাহাই ন্দ্রপাত'। সেই চুবীরস ব1 
মহাউদ্ধারণপ্ভুষম। ক্রমে ক্রমে আপনাকে বিকাশ করিয়াছে । 

স্তরে স্তরে লীলাপটের আবরণ খুলিয়া গিয়াছে । লীলা রস- 

রাজ' আপনার অনন্ত মাধুধ্যরাশি আপনা হইতে পৃথক 
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মীধুধ্য-বিন্দু। 
করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তারপর আপনাকে দেখা দিয়াছেন 

ইহাই 'চন্দ্রপাত' । সুত্রাকারে অতি সংক্ষেপে তাহা ব্যক্ত 
হইয়াছে ৷ মাদৃশ জীবাধমের সাধ্যানুষায়ী তাহার কিঘ্্মাত্র 
রসনিক্ষর্ষণের চেষ্টা পাইয়াছি । এইবার চন্দ্পাতের ফল ও 
হেত কথিত হইতেছে । যথা 

“চন্দ্রপাত শীতল অমৃত চ্ছন্দ” | 
/শীতল”-_-শীতং লাতি দদ্দাতি ইতি শীতলম্ । শৈতাভাব 

প্রদান করির়। বিশ্ব জীবকে শান্তি রস রসিত করাই চন্দ্রপাতের 

ফল । 

এই বিশ্ব প্রপঞ্চ সববদাই সন্তপ্ত। শ্রীশ্রীপ্রভ এই জগৎকে 
বলিয়াছেন, “উঞ্ণ ঝান্যক্ষেত্র 1৮ ক্ষেত্রটী ধান্যেরই বটে 

যথাকালে কষণ ও বৰণ হইলে সে ক্ষেত্র দাতাভোক্ত। 

দ্রষ্টা অ্রষ্টী সকলকেই ধন্য করে। কিন্তু তাহ হইতেছে না।, 
কেন না, দে ক্ষেত্র সর্নবদা উষ্ণঠ। চন্দ্রপাত হইল, সে 

ক্ষেত্রকে শীতল করিতে । এই বিশ্বের যাবতীয় বস্কর পাত 

বা পতন, বিচ্যুতি জন্য । স্বপদভ্রষ হইলে পতন হয়। 

পতনে আঘাত লাগে, আঘাতে তাপের স্ষ্টি হয় । মায়ামোহিত 

জীবনিচয়ের স্বরূপচ্যুতি সাহজিক। তাই মায়িক জীবের 

অবিরত পতন হেতু, মায়াময় এই সংসার তাপম* অতি উষ্ণ 
ইহাই জাগতিক সর্বববিধ বস্তুর পতনের ইতিহাস। সেই 
তাঁপজালা প্রশমিত করিরা জগজ্ভজীবকে শীতল করিতে এই 
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মধু-ভাঘ্য। 
থেক এ 

চন্দ্রপাত”। একই কালে অগণিত জীবের স্বরূপ ভ্রষ্টতা 
হেতুক ধরণী সন্তাঁপিতা হয়। তখনই শীতলতা ঢালিয়া 

দিতে চন্দ্রপাত ।' 

এইবার চন্দ্রপাতের হেতু কথিত হইতেছে । শ্রীত্রীবন্ধ 
চন্দ্রমা এমনি করিয়া আপনাকে বিকাশ করেন কেন £ 

তাহাই বর্ণিত হইতেছে । “অমুত চ্ছন্দ।” 

ভন্দ অর্থ ইচ্ছা বা অভিলাব। অ-মবুত--যাহাতে মরণ 

ধন্ম নাই । যাহা মরণ শীল, বিধ্বংসী বা পরিণামী নহে, তাহা 

আম্ত। অযুত,নিত্য শাশ্বত সনাতন । অতএব একটী 
শীশ্বতী ইচ্ছাই চন্দ্রপাতের হেতু । এই ইচ্ছাটি কিঃ উপ- 
নিষদের ধিগণ বলিলেন, 

রর 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীত 
“তদৈক্ষত বু স্যামিতি"-_ছান্দোগ্য । 

এক তিনি, আছেন । তিনি বহু হইতে ইচ্ছা করিলেন । 

কেন-_এমন ইচ্ছা হইল £ প্রভূ বলিলেন “দরশন সাধ সাধ” 

তিনি আপনাকে আপনি দেখিবেন এই সাধ | এই সাধই বা 
হঠাৎ কেন জাগিল, প্রভূ বন্ধু তাহারও উত্তর দিয়াছেন 

যপা)-- 

৮০ “আমি একক, সর্ব সমষ্টি 
সর্ববপদে আশ্রয়ালম্বন, নিষয়ালম্বন ও উদ্দীপন বিভাব। 

যিনি আশ্রয়, তিনিই ধদি হয়েন বিষয়ঃ আবার তাহাতেই যদি 
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আধুর্ধ্য-বিজ্দু সপ শশশাশশা শশীশীাশীপিশি 
তি পদ চর সা শ 

থাকে উদ্দীপনহেতু, তবে এরূপ সাধ না হইবে কেন 2 এক 
না বলিয়া বলিয়াছেন “একক? । “ক' প্রত্যয়টি ছোট অর্থে 

প্রয়োগ করিয়া বুঝাইয়াছেন যে আমি সকলের ছোট” । 

বাবতীয় বস্তুতেই পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধে ব্ত্ব রহিয়াছে--কেবল আসি 

সকলের ছোট, আমাতে বুত্ব নাই; একত ধশ্ম বই আমাতে 

আশার কোন ধন্ম নাই | আশ্রয়-বিষয়-বিভাব মিলনাত্মক, 

একত্ব যাহাতে থাকিবে_-অই আপনাকে আপনি আস্বাদন 
করিবার সাধ তাহাতে থাকিবেই । একক তিনি, তাই একত্ব 

তাহাতে নিত্যকালই আছে, ফলবলাণ এ আপনাকে জানিবার 

ইচ্ছাও তাহার চিরন্তণী । তাহাই বলিতেছেন-_-“মম্ৃতচ্ছন্দ 
মানুষের ইচ্ছা (11108) মাত্রই মনের কর্ম । যাহ কর্ম 

তাহাই কাধ্া--তাহাই কারণজন্ত । জন্য হইলেই প্রপবংসী | 

তাই আমাদের মন সংকল্পবিকল্লাত্বক ; ক্ষণে ক্ষণে একটি 

ইচ্ছার পরে মার একটি ইচ্ছার জন্ম হইতেছে, পর পরক্ষাণে 

তাহাদের ব্বত্যু ঘটিতেছ্ে । কিন্তু, এই যে অন্ত ইচ্ছার 
কথা বলা হইতেছে এ আমাদের বাগ্রি-জীবের মনের ইচ্ছ। 
নহে) “সর্ববসমষ্টিগত মনের €( 00155752]  1017)0 ) ইচ্ছ]। 

তাই তাহাতে বিরাম নাই, কদাপি পরিণাম নাই-_অতএব 

কহিয়াছেন--অধ্ৃতছন্দ। মর জীবের ক্ষণিক ইড্ছাপ্র সঙ্গে 

তাহার এই ইচ্ছার ভেদ স্পষ্ট প্রদশনোদেশ্্যে অমৃত: 

পদটিকেই বিশেবণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। নতুবা নিত্য বা; 
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অধু-ভাব্য। 

শাশ্বত বলিলেই কাজ চলিত । অতএব এস্থলে অযুত পদের 

প্রকৃষ্ট প্রতিশব্দ 'অমরণধন্রী” | 
এইবার এই ইচ্ছার ধারাটি বুঝিবার চেষ্টা করিব নতুবা 

চন্দ্রপাত বুঝিবার উপায় কোথায় ? সর্ববসমন্তি তিনি-_ 
তাহাতে সবই রহিয়াছে কিন্ত্র থাকিলে কি হইবে 2 তিনি 

তাহাতে সন্ত নহেন--তিনি চাহেন- তাহাকে সর্বত্র রাখিতে, 

রাখিয়া দেখিতে । ভাই, তুমি কবি, তোমাতে কবিত্ 

রহিয়াছে, তুমি কি তাহাতে স্খী হইতে পার--ভাই শিল্পী, 

তোমাতে শিল্পকুশলতা রহিয়াছে, তুমি কি তাহাতে সন্থুষট 
হও--তোমর সতত চাহ তোমাদের এ শিল্পকলা! কবিতাকে-_ 
মুর্ডিমতী করিয়া বাহিরে দেখিতে | যাহ তোমাতেই রহিয়াছে _ 

তচ্হাতে স্থখ নাই-_তাহাকে বাহিরে দেখিতেই স্ুখ। 

চাদমণি বন্ধু আমার “শিশু”--তিমি সকলের বড়- 

তাহ! হইতে বড় আর কিছুই নাই-তাই তিনি সকলের 

ছোট, “পরম শিশু” তাই কহিয়াছেন “আমি সকলের ছোট” । 

«আমাকে শিশু কহে ।” সকল তর্ের তিনি সার-- 

সকল ভাবের তিনি আদি, সকল রসের তিনি মূল, সকল 
মাধুষ্ের তিনি উৎস-তাই তিনি “শিশু” । শিশু 
চাহিস্জেকছ্ত আপনাকে বিশ্বের স্বর দেখিতে । কোমলের 

ফে্টুকু কমনীয়তা-_ মধুরের যেটুকু নধুরতা--যেইটুকুই তার ; 

সেইটুকুই তার শিশুভাব। এ ফুলটির মধ্যে বসিয়া যে বস্থুটা 
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মাধুরধ্য-বিন্দু। পাল পরা 

মানুষের মন হরণ করিতেছে, এঁ পূর্ণশশীর হাসির মধ্যে 

মিশিয়া যে মানুষের চক্ষু জুড়ীইতেছে - জ্রদুলমন্দ মলয়ের 

হিল্লোলে যে অমিয়পরশ আপিয়া মানুষের বুকের জ্বাল 

নিভাইয়া' দিতেছে_-সেইটুকুই শিশুভাব। বিশ্বের যাবতীয় 
সৌন্দধ্যের মূলে যাহ! বিরাজ করে তাহাই শিশুভাব। 
এই সস্থপ্রাক্ষ,টিত উৎপলটি হইতে শিশুন্ুলভ মাধুষ্যটুকু যদি, 

লইয়া যাই, তবে একটা কাগজের কৃত্রিম ফুলের সঙ্গে উহার 
কোন পার্থক্য থাকে কিঃ মানুষের হৃদয় যে মানুষকে 

আকধণ করে--সেই আকধণের স্বরূপ শিশুভাব। এইরূপে 

মায়াতীত চিন্ময়রাজ্যের যাবতীয় লাবণ্যের মুল প্রঅ্রবন-_ 
শিশুভাব। অই যে কুঞ্জবনে কালাচার্দ কমলিনীর কোলে 

কেলি-কৌতুকে মাতোয়ারা সেই রসস্থগ্রির মূলে শিশুভাব। 
অই যে গৌড়াঙ্গনৈে গোরাশশী প্রেমের গড়া নিতাইঠাদের 
গলাটি জড়াইয়! ভাবসিন্ধু মাঝে আপনাহারা--সেই অস্ত 

বৃষ্টির মূলে শিশুভাব। আর এই সমষ্তীভীত শিশুভাব 
মাধুরীর ভোক্তা যিনি তিনি পরমশিশু _শ্রীপ্রীজগদ্বনধুম্ন্দর । 
এই সামগ্জীভূত শিশুভাবই “অমিয়চুষী” তাহাই মহাউদ্ধারণ 
রস, তাহারই রূপান্তর মহানাম। তিনি নিখিল বিশ্ব চরাচরে 

শিশুভাব প্রকটন করিয়া-মহানাম দ্বারে তাহ, অঙে 

রমণ করিতে চাহিতেছেন। ইহাই মহাউদ্ধারণ ব্রত-- ইহাই 
অস্ুতছঞ্দ | এইজগ্যই চন্দ্রপাত । এই শিশুভাবের অপ্রাকৃত 

€ ৬২০ ) 4 শে 



সপ আআ জল আব শ 
শপে পপ সক, প 

লাবণ্যধার৷ ক্ষরণে অনন্ত জগতে অনস্তানস্তময়ের লীলাকলা 

অসীন অফুরন্তর্ধূপে প্রকাশিত হইতেছে । এই সন্ভত প্রবহমান 

লীলা নিত্যকাল হইতেছে । এই যে সুধা উঠিতেছে, বায়ু 

নাচিতেছে, চাদ হাসিতেছে, ফুল ফুটিতেছে, এই যে বাগসল্যময়ী 

জননী কত আদরে জীবন-ছুলালের মুখখানি চুম্বন করিতেছে, 

এই যে গলা জড়াইয়া দুটি সখা প্রাণ খুলিয়া বিজনবনে 

বেড়াইতেছে ; এই যে দব্ধিতের বুকে বুক রাখিয়া ভানুছুলালী 
প্রেমের টানে ধীরে ধীরে ভাসিয়া চলিতেছে-_এ আর কিছুই 

নহে, সেই শিশুভাব লাবণী আপনাকে বিকাশ করিতেছে । 

তৈত্তিরীয়োপনিষদের খধিও তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া 
কহিতেছেন-- 

* “কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ জাকাশ আনন্দো ন স্যাৎ 

'কেবা শরীর চেষ্টা করিত কেবা জীবিত থাকিত, যদি 

আকাশে এই আনন্দস্বরূপ না থাকিত 1৮ এই লাবণ্য ক্ষরণে 

নিখিল চরাচর সঞ্জীবিত--কিন্তু নিতান্ত বহিমুখ স্বরূপবিচ্যুত 
মুঢ় বদ্ধকীট যারা তারা এ আনন্দ আন্মাদনে বঞ্চিত। তাই 

বুঝি তাহাদের জন্য মাঝে মাঝে লাবণ্যের উচ্ছ্বাস হয়। 

তাহাই বলিতেছেন-_ 

“সে লাবণী উচ্ছসে কীট -মোক্ষণ' 
উচ্ভাস অর্গ উচ্ছলন, ম্কীতি। কিজানি কোন্ অজানা 



মাধুরধ্য-বিন্দু।_ 

কারণে সেই রসমাধুর্য উছলাইয়া উঠে। তখন বুঝি 

নিত্যধামে তাহার আর স্থান সঙ্কুলন হয় না তাই-_ 

“্মাটীতে চাঁদ উদয় ভেল” 
চাদমণি বন্ধু তখন্ন প্রপঞ্চের ধুলায় আসিয়া উদিত হয়েন। 

আর তুসহ মহাউদ্ধারণ রস মহানামরূপে আপনাকে পরিব্যস্ত 
করেন! অতএব এই কীর্তনসহ কীর্তনানন্দরূপী বন্ধু 

সুন্দরের প্রকাশ- ইহাই লাবণী উচ্ছাসের স্বরূপ । কাট- 

মোক্ষণ তাহার ফল। কিপ্রকারে কীটের মোক্ষণ হয় 

শীতল পদের ভাম্তস্থলে তাহ] উক্ত হইয়াছে । 

তথাপি পুনরাবৃত্তি করিতেছি । প্রত্যেক জীবের অন্তরের 

অন্তরতম প্রদেশের বে প্বরূপটা তাহ। শিশুভাবময়। সংসারের 
যাবতীয় নর নারীর অন্তরের মুর্ভিটি গোপী ব1 মপ্রী ইহা 
শ্রীবৈষ্ণব সিদ্ধান্ত । মহাউদ্ধারণ-সিদ্ধাস্ত ইহা হইতে একটু 
নূতন । কিন্তু নূতন হইলেও তাহ পুরাতনের ব্যাঘাতক ব। 
পরিপন্থী নহে! মঞ্জরীতন্্ব খগ্ুনের উপর শিশুতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা 
নহে। গোপী দেহেরও অন্তরালে-শেষ আন্তর-দেহরূপে 

শিশুমাধুরী, ইহাই মহাউদ্ধারণ সিদ্ধান্ত। যেমন এই ভৌতিক 
জগতের শেষ ভপাদান কি? এ বিষয়ে জিজজ্ঞ।সা করিলে 

কিছুদিন পূর্বে প্রায় সকল বৈজ্ঞানিকগণ একবাক্যেম্পপ্কস্থাণুর 
নাম করিতেন । তদপেক্ষ! আবার সুন্মতর কিছু থাকতে 
পারে ইহা বিজ্ঞানবিদ্ চিন্ত। করিতেন না। কিন্তু এই নব- 

€ ৯ হট ) দস 



অধু-ভাঙ্ত । 

শতাব্দীর উন্মেষ হইতে বিচ্ভান জগতে এক নৃতন অধ্যায় 
আরস্ত হইয়াছে। আজকাল পরমাণুকে একটা] ছোট খাট 
সৌরজগৎ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অত সুষ্মন বস্তু পরমাণুর 
মধ্যে বে ইলেকট্রন (615০/:০7.) নামক মহাশক্তির যুদ্ধ 

হইতেছে তাহ বাস্তবিকই বিস্ময়কর । এখন যদ্দি কেহ মনে 
করেন পরমাণুকে অস্বীকার করিয়া ইলেকট্রন বাদ স্থাপিত 

হইতেছে । কোনও একটা বস্তুর অংশের অংশ করিলে এখন 

আর পরমাণু পাওয়া যাইবে না। এইরূপ ভাবিলে কিন্তু ভূল 

হইবে । বস্তর ক্ষুদ্রাংশ পরমাণু ইহা সতা, কে ইহার অন্যথা 
করিবে । ইলেকট্রন পরমাণ্ুকে অস্বীকার করে নাই । কারণ 

পরমাণুকে স্বীকার না করিলে ইলেকট্রনের বাসাবাড়ীই ষে 
উচ্ছন্ন যাইবে। ইলেক্ট্রন পরমাণুকে অবশ্যই মানিয়াছেন, 
মানিয়! পরমাণুর সুক্ষাতমত্রকে খণ্ডন করিয়াছেন । ঠিক তজ্রপ 
মহাউদ্ধারণ সিদ্ধান্তিত শিশুভাব মাধুয্যের প্রতিষ্ঠা গোপীভাবের 
অস্বীকারে নহে, গোপীভাবের চরমত্তের অনঙ্গীকারেই তাহার 
তা্পধ্য পর্যবসিত ।. 

এ সকল ভাবরাজ্যের অনুভূতির কথা । স্ুলজগতের 

কথাবার্তায় বা কাগকজক্ষলমে ইহার ক্মীমাংসা করা 

সুপ্শস্ম্ঞমসম্ভব | জড়-জগতে সেখানে অণুপরমাণু বা 

প্রোটাইল ইলেকট্রনের স্থান ভাবরাজ্যে সে স্থান কাহার 

ইহাই আলোচ্য বিষয় । এই বিশ্বে অনুভব-যোগ্য যাবতীয় 
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আবূর্য-বিল্দু। 
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যি 

ভাবের আদি বীজ-স্বর্ূপ ভাবটি কি? আপনি সেটিকে 
গোপী ব1 মঞ্জরীভাব বলুন, তাহাতে আমার আপত্তি না 
থাকিলেও; জগতের অন্য অনেক লোকের আপত্তি উঠিতে 
পারে। কিন্ত আমি বদি সেই মগ্তরীরও অস্তনিবিষ্ট ভাবটার 
ঘুলকে শিশুভাব বলি, তাহাতে কাহারও কোন প্রকার 
াপত্তি থাকিতে পারে না। যেমন ত্ররাশিকের অঙ্ক 

কবিবার কালে আমরা অজ্ঞাত চতুর্থ সংখ্যাটিকে ঠ্ ধরিয়া লই, 
তদ্রুপ অপরিজ্ঞাত সেই আদি ভাবকে শিশুভাব ধরিলে তো 

কোন প্রকার ভরমের সম্ভাবন। দেখি ন। বরং যাহা হইতে 

বিকাশ হইতেছে তাহাকে শিশুভাব বলাই অধিকতর সদ্যুক্তি 
পরিপূর্ণ । অন্ধ কষা ঠিক ঠিক ভাবে হইয়া গেলে যেমন যু এর 
স্বরূপ প্রকাশ হইয়া! পরে সেইরূপ প্রকুষ্ট রূপ মহানাম সাধন" 
দ্বার! হৃদয় উম্মুখ হইলে শিশুভাব স্বরূপ কুটিয়া উঠিবে। 

“গোপা” বলিতে যেমন বাজারের ষে কোন গোয়ালার 

রমণীকে বুঝিলে চলিবে না, তন্রপ শিশু অর্থে পথের যে 

কোনও একটী খোকাঁকে বুবিলে হইবে ন1। “গোপী” 
বলিলে যেমন কুষ্জ-গতপ্রাণা সেই ব্রজধামবাসিনী অপরিণত 

বয়স্কা সরলা নিশ্মলা কামগন্ধ-বিনিমুক্তা গোপবালাগণকে 
বুঝিতে হইবে, তত্রপ “শিশু” বলিলে আপনি বুঝুন-ম্৯১।,২_ 

“কৃষ্ণ নামের বছ অর্থ তাহা নাহি মানি। 
শ্যামন্ন্দর যশোদানন্দন এইমাত্র জানি ॥” 
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অধু-ভাব্য। 

“শিশু” শবে মাপনি বুঝুন, সেই তরুণ-তমাল-ছ্যাতি 
যশোদ স্তনন্ধয় ; পরম শিশু'বলিলে আপনি ভাবুন, সেই তপ্ত - 

হেমকাস্তি শচীরদছুলাল নিমাইটাদ, “পরমাতিপরম শিশু? 

বলিলে আপনি দেখুন অই উজ্জ্বল রসসাগরমথিত নবনীততনু 

প্রীবামাদেবী অঙ্কশায়ী শ্রীপ্রীজগ্নধুন্থন্দর । তখন আর আপনার 
বুঝিতে অস্থবিধা হইবে না, শিশুভাবকে কেন সকল ভাবের 

আদি মুল বলিয়াছি। সেই শিশুর আন্বাদনীয় যে রস তাহাই 
মহাউদ্ধারণরস, ভক্ত কৌতুক করিয়া তার নাম রাখিয়াছেন 
“অমিয় চুধী” এসব কথা পুর্বেবিই বলিয়াডি । সেই রসের ছিটা- 

ফোটা বিশ্বের সর্বত্রই আছে । আপনি আমি এ এক ফোটার 

উপর প্রতিষ্ঠিত আছি বলিয়াই জীবপদবাচা হইয়া ধরার 
বুকে নাচিয়া কুঁদিয়া আনন্দ লুটাতেছি। 

কাল কলি পাপ প্রপঞ্চবশে এ ভাব হইতে যে বতখানি দূরে 

গিয়াছি এ ভাবটিকে যে যতখানি হারাইয়াছি ; এঁ শিশুরসের 
আস্বাদন হইতে যে বতখানি বঞ্চিত হইয়াছিঃসে সেই অনুপাতে 

কীটত্বের বোঝা মাথায় বহিতেছি । এই কীটত্ব হইতে মোক্ষণ বা 

নিষ্কতি পাইলেই সর্বত্র শিশু-ভাবের রাজত্ব বসিবে। তখনই 

মহাউদ্ধারণ রপনায়কের মহাউদ্ধারণ ব্রত উদযাপিত হইবে । 

কপ্ীঈ্মোক্ষণের উপায় লাবনী উচ্ছাস । এই উচ্ছ সিত 

লাবণ্যের সঙ্গে মোক্ষণের সম্বন্ধ কিরূপে হয় তাহ1 অবশ্যই 

জানিতে হইবে। মহানাম মহাউদ্ধারণ রসের স্বরূপ । যেমন 
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আশধুর্ধ্য-বিল্ফু। 

আলোড়িত ছুপ্ধ হইতে নবনী উখিত হয়, তেমনি উচ্ছুসিত 

লাবণী হইতে যে অভিনব বস্তুটি উঠে, তাহাই “মহানাম” । 

যে রসের একটি কণাতে স্থিত বলিয়! জীবলোক সপ্ীবিত, সেই 

রসসাগরের ঘনীভুত-স্বরূপ “মহানাম” | ক্ষুত্র জলাশয় নদী 
নাল! প্রভৃতি অবিরত সাগরের অভিমুখে প্রধাবিত হয়, কারণ 

সাগরের সঙ্গে মিশিতে পারিলেই তার অসীমে আত্মসমর্পণ হয়, 
জীব সেই অপার মাধুরীর একটি বিন্দু । তাহাকে ছুটিতে 
হইবে মহানাম সিন্ধুর দিকে | কারণ এ সিন্ধুতে মেশা, আর 

অনন্তানস্তময়কে আস্বাদন করা, একই কথা । ইহাই জীবের 

পরমপ্রেয়» ইহাই জীবের চরমশ্রের়ঃ ; ইহাই সর্ববশেষগতি 

ইহাতেই তৃষিত জীব্রে চিরপরিতৃপ্তি। 

এই উপেয়কে লাভ করিবার উপায় কি? এখানে আবার 

একটা মজা! আছে । যাহা উপায়, তাহাই উপেয়_-ইহা! বৈষ্ুব 
ধন্মেরই প্রকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য । মহানাম সিন্ধৃতে মিশিতে ইইবে-- 
উপায়, 

“একটি মহানাম সংকীর্ভন” 
“এক উচ্চারণকে সংকীর্ভন কনে” 

. এই উচ্চারণে সংকীত্তনে কি হইবে ?-_-উচ্চাক্ষর্শ,ুর 

য়” “সংকীর্ভনে রাগ হয়”, ভক্ত তাহাই লিখিতেছেন-- 

“আত্রহ্মভ্তম্ম ভাববাণরপ্িত” 
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১৪১১৪ 
শ্রাশ্রীমহানাম উচ্চারণে জীব জগতের সর্বত্র শিশুভাবের 

বিকাশ হইতেছে ও পরম শিশুর সঙ্গে অহনিশি বিহারে ও 

সেবানুরাগে রঞ্জিত হইয়া ব্রহ্ম হইতে অণুপরমাশু পত্যন্ত স্বরূপে 
স্থিত হইতেছে । নিখিলবিশ্বপ্রপঞ্চ ভাবরাগময় সন্দর্শন করিয়া 

অবশেষে ভক্ত দৈন্যোক্তি দ্বারা নিজের কথা প্রকাশ 
করিতেছেন । " 

“মহীন্দির যে কীট সে কীট শেল।” 
নিজে সে কীট, এমনই কাট, যে তাহার কীটত্ব শেলের মত 

কঠোর । এত টাদের হুধায় স্নাত হইয়াও তাহার কঠোর কীট- 
স্বভাব দূরীভূত হইল না। এইভাবে ভক্ত নি দীনতা জানাই- 
তেছেন। বাশ্দেবী সরস্বতী তাহাতে ছুঃখিতা হইয়৷ এ পদেই 
ষক্তের স্থতি করিতেছেন । 

তৈছে শ্লোকে তোমার অর্থে নিন্দা আইসে। 
সরস্বতীর অর্থ শুন যাতে স্তরতি ভাসে ॥% 

শ্রীচরিতামবত , অন্ত ৬ষ্ঠ। 
দীন ভক্ত বলেন), শেল অর্থ শেল নহে শেলের মত কঠিন । 

সরস্বতী বলেন, শেল অর্থ শেলই বটে, তবে কীট অর্থ কীট নহে, 

কীটতে লক্ষণা । ভক্তবর ! বস্তুতঃ তুমি অকীট। আজ বিন্দু 
বড্রিম্ঞ্গ মাধুধ্যসিন্ধু ছড়াইলে তাহ কীটের সাধ্যায়ত্ত নহে। 

তথাপি তুমি ঘে কীটের সাজে নিজেকে সাজাইয়া 
রাখিয়া এই ছদ্মবেশের হেতুটি কি; তোমার 
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অভিপন্ধি কিঃ এইযে বান্দেবী, আমি ব্যক্ত করিতেছি । 

তুমি কাট-শেল। তুমি কাঁটত্বের শেল হইবে। তুমি 
কীটত্বকে চিরতরে জগৎ হইতে ধ্বংস করিবে, তুমি এই 

চন্দ্রপাত মাধুষ্য ছঙাইয়! নিখিল জীবের আত্মস্বরূপ জাগাইয়! 

তুলিবে, তুমি জীবের সর্ববপ্রকশর মালিম্য দুর করিয়! দিয়া পরম 
শিশুর শ্রীচরণে সমপণ করিবে, তাহাই মনে. মনে অভিসন্ধি 
করিয়! কীটের সাজে সাজিয়! ছল্পবেশী মহানাম-ভিক্ষু তুমি 
জীবের দুয়ারে করপুটে দাড়াইয় গাহিতেছ,-_ 

“ভিখারী এক তোদের ছুয়ারে, 

চাহেন। সে থে অন্য কিছু দান। 

শুধু ক্ষণেকের তরে গাহিতে যে চাঁয় 

পরমেশের শুভ আগমনী গান ॥ 

ছিছি দিবাভাগে রাত্র দিপ্রহরের মত, 
দেখিস্ অলস শয়নে স্বপ্ন অবিরত ; 

মোহনের মধুর মুরলীর তান 

শুনেও শুনিস্ না এমনি বধির কাণ ॥ 

উঠ উঠ জাগ ওভাই ভগিনী, 

হের সুরষ সম্ভাষে হাসে সরোজিনী ; 
পরিমল লোভে অলিকুল জু*টে, 

নাচা য়ে তুলেছে জগণ্খান ॥ 
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মলয়ানিলপরশে তটিনী হাসিয়ে, 
নীলিমা বসন অঞ্চল দোলা'য়ে ; 

সারস মরাল সংহতি মরি 

গরবিনী গাহে কুলুকুলু তান ॥ 

কি আনন্দ আনন্দ আনন্দের মেলা, 

নূলোক শ্মশানে নিকুঞ্জের খেলা ; 

সোণার গৌর বন্ধু গোপাল নেল ভোলা, 
ভালবাসার মোয়া দিয়ে কাড়ে মনপ্রাণ ॥ 

মতিচ্ছন্ন বলে দ্বণ! না করিস্ 

আয় ছুটে আয় ত্যজিয়ে আলিস্ ; 

* দুঃখের নাহি ডর স্থুখ দিয়ে গড়া 

আনিয়াছে মহানাম পুষ্পযান ॥ 

ইতি--শ্রীমহানাম মধুভাষ্য নামক চন্দ্রপাত মাধুধ্যবিন্দুর 

ব্যাখ্যা গ্রন্থ সমাপ্ত । 
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সমর্পণ | 

শ্রীবন্ধুরিন্দুসন্নিভঃ প্রেমাকাশ-প্রকাশকঃ। 
তচ্চন্দ্িকাপানোন্বত্তং শ্রীগুরুং সংগ্রপছ ॥ 

/ দেব! / 

তোমারি আজ্ঞঞ। শিরে লইয়া-তোমারি ক্ুপাবলে 

তোমারি শ্রীলেখনী- প্রসূত তন্বকথার ভান্তগন্থ প্রণয়ন ( 
ঠ করিয়াছি। স্ুন্দর হউক অন্ুন্দর হউক তোমারি শ্রীচরণে 

সমর্পণ করিলাম । 

আমি, তোমারি পদাশ্রিত,-জনৈক ভূত্য। 

চিত টার রি 

পে 

২৯০৯৮ 

সমপ্ত। টু 

ৃ £০১ টি সিসি বন হর এ িননিন হও ডি হস্ত নি ভু বি ইতি ০ 



অমিয় চুষী পরিচয়ে-_ 
“একান্ন রাগ প্রসবিনী” 

[ মধুভাষা ৩১ পৃঃ] 

(পরিশিষ্ট) 

রাঁগের সাধারণ লক্ষণ এই যে,__ 

যোইয়ংধ্বনি বিশেষস্ত স্বরবর্ণ বিভূষিতঃ। 
রঞ্জকে। জনচিভ্ানাং স রাগঃ কথিতো। বৃধৈ: | 

শ্রোতার চিত্তকে বগ্রিত করে বলিয়াই রাগ। রাগ তিন প্রকার । 

পূর্ণ, যাড়ব, গঁড়ব। | 
স চ বাগ স্ত্রিধা পৃর্ণ-যাড়বৌড়ব ভেদতঃ ! 

সাতটা শ্বরে পরিপূর্ণ হইলে পুর্ণ, ছয়স্বরে 'পৃর্ণ হইলে 'যাড়ৰ”। 
পাঁচম্বরে পূর্ণ হইলে “ওঁড়ব*। এই রাগ সমূহকে প্রথমতঃ ছুই ভাগ করা 
যায়। যাহা গীতাদির স্বরে স্থাপিত থাকে তাহাকে “গ্রহ” বলে এবং 

যাহা গানের সমাপন সাধন করে তাহাকে নাস বলে। এই 

ছয় প্রকারের প্রতেযক আবার ৫ ভাগে বিভক্ত শুদ্ধ, সালগ, সংকীর্ণ, 
জীঢিরস্তজ্জৃন্ত । এই প্রকারে রাগের সংখ্যা ত্রিশ হইল। প্রথমোক্ত 
পূর্ণ রাগ পুনরায় ২১ ভাগে বিভক্ত। পূর্বে বলিয়াছি সাতটি গ্রে পূর্ণ 

হইলে তাহাকে পূর্ণ বলে। এই স্বর ও পৃণ রাগের একবিংশতি ভেদ 
বুঝিতে হইলে একটু বিস্তৃত আলোচন! প্রপ্দোজন। মহাকবি মাঘ 
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শিশুপালবধ কাব্যে প্রথম সর্গে দশম শ্লোকে শ্রীরুষ্খ সদনে দেবধি 
নারদের আগমন বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,--- 

রণভিরাঘট্ুনয়! নভ ম্বতঃ 
পৃথগ্থিভিন্ন শ্রুতিমগ্ডলৈঃ স্বরৈহ | 

স্কুটীভবদ্ গ্রাম বিশেষমূঙ্ছনাং 
অবেক্ষমানং মহতীং মুক্থমুদ্ধহি॥ ১1১০ 

এই ক্লোকের টাকার মহামহোপাধ্যার় মল্লিনাথ রত্বাকরের বচন ভুলিয়া 
শ্বরগ্রীম সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। এখানে তাহারই 

সারসঙ্কলন করিব। যাহারা অনুসন্ধিৎসু তাহার। মূলগ্রন্থ দেখিয়! 
লইবেন। 

কণ্ঠ ও তালু প্রভৃতি বা করতণছুয় পরস্পর আঘাতজন্ত বায়ুর 
সঞ্চালনই শব্ধ । সঙ্গীতবেজীগণ বলেন যে, যখন প্র শক্তরঙ্গের সঙ্গে কর্ণ- 

সংযোগ হয় তখন প্রথমে প্র শব্ষের কেবল পূর্বউৎপত্তি মাত্র স্বভাবে শুন 

যায়| এই তুম্বাবস্থার নাম শ্রুতি” | এই শ্রুতিই শ্বরের আকুতি । তারপর 

সেই শ্রুতির অব্যবহিত পরেই অন্ুবর্ণাত্মক অর্থাৎ রণ.রণ. এইবূপ একটা 
কর্ণরসায়ণ ন্িগ্ক স্বন অনুভূত হয় ॥ উহা শ্রোতার হৃদয়কে একেবারে 

তদনুর্ক্ত করিয়। তোলে, স্থতরাং তাকে “স্বর? কহে। যড়জ, খাবভ, 

গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ «ই সাতটি স্বরই “শ্রুতি” হইয়! 

থাকে। ইহাদিগকে সংক্ষেপে বরিবার জন্ত একটি সঙ্কেত আছে-_ 

যখা--সরিগমপধনি। বাঙ্গালাতে ওহিন্দীতে সারে গামা পাধা 

নি এইরূপও বলিয়৷ থাকে । গজশব্দকে নিষাদ গাভীর শত এ্যৃভ, 

ছাগশব্ধকে গান্ধার, মনুরধ্বনিকে ষড়জ, বকের শবকে মধ্যম, অশ্বের 

ডাককে ধৈবত ও বসস্তকালীন কোকিলের কলনাদকে পঞ্চম বল। যার । 

যেমন কতকগুলি আত্মীয় স্বজন পরস্পর সম্বন্ধ হইয়া একটি পরিবারে 



(11 0) 

বাস করে, তেমনি এই সাতটি স্বর একত্র হুইয়! “গ্রাম নামে কথিত হয় । 
প্রী গ্রাম তিন প্রকার যথা-_বড়জগ্রাম, মধামগ্রাম, ও গান্ধারগ্রাম ৷ এই 

প্রত্যেক গ্রামফে আবার তিন তিন ভাগে বিভক্ত করা যাঁয়। এই 

বিভাগের হেতু সাতটি স্বরের আরোহ ও অবরোহ। আরোহ অর্থ 
উদ্গতি, অবরোহ অর্থে অধোগতি । চলিত কথায় নামান ও উঠান বা 

হিন্দি ভাষায় জিল ও খাদ। বেমন সারে গামাপা ধানি এইগুলি 
উঠান এবং নি ধা পা মা গ! রে সা এইগুলি নামান । সঙ্গীতজ্ঞগণ গ্রই 
প্রক্রিয়াকে মুচ্ছনা কহেন। মুঙ্ছনা এক এক গ্রামে তিন তিনটি করিয়া 

অবস্থিত হনব । সুতরাং মূর্ছনার সংখ্যা একবিংশতি । এই শুঙ্ছনার এক- 

বিংশতি তেদ আশ্রয় করিয়া পুর্ণরাগ একবিংশতি প্রকার হইয়া থাকে। 
পুর্বোক্ত ত্রিশ ও এই একবিংশতি সর্বসাকলো একান প্রকার রাগের 

ভেদ লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় শ্রীশ্রী প্রভূ "একাক্সরাগে অহাউদ্ধারণ 

গান করিতে হয়” এইরূপ সুত্র রচনা করিয়াছেন । আমাদের সঙ্গীত 
শাস্ত্রান্থছদারে এ একানপ্রকার বাগে মানুষের অধিকারই হইতে 

পারে না। প্গান্ধারঃ সপরীবারে গ্রামস্ত দিবি গী্নতে” গান্ধার গ্রামে 

পম্ধর্বকিন্নর ও দেবগণেরই অধিকার । শ্রীত্রীপ্রভু একান্নরাগে মহানাম 

কীণ্তনের ব্যবস্থা দিয়! কি মন্ুব্য লোৌককেও গান্ধারাদি গ্রামে অধিকার 

পাইবার আশীর্বাদ করিলেন অথবা দেবাদিরও মহানামে অধিকার 

প্রদান করিলেন তাহা বুঝিতে পারিনা । আমর! জানি লীলাম্বাদনে 
দেবদেহ বঞ্চিত এসুক্তাইপি লীলয়! বিগ্রহং কৃত্বা ভগবস্তং ভজন্তে'-_ 
প্রঙগাছুতে্দ এই বাক্যই তাহাতে প্রকষ্টপ্রমাণ। শ্রকুষ্চন্দ্রের লীলা- 

রস পান করিতে হইলে দেবগণকেও মানুষ হইয়। আসিতে হয়। “নরতঙ্গ 

ভজনের মূল+ এই বাক্যও এঁতত্ব ইঙ্গিত করে। এবার মহাডিঙ্ধারণ 

লীলায় মহানামে হয়তো! ব! দেবদেহধারী মুক্তগণেরও অধিকার দিয়াছেন, 
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